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Musolini, Beşler Komitesinin 

Kara.rını Reddedecek 
ltalyanın, Afrikaya Yaptığı Asker Ve 
Mühimmat Sevkıyatı Gün Geçtikçe 

Fazlalaşıyor 
r 

1'ar41111 ••rıl111H bir l'•rç'!"• ••ıll lz111trl•t1 Ur g&rııeiiı 

Güzsl lzmirimiz Büyük Bayramını 
Kutlulagor 

On Binlerce Egeli iz
mire Akın Etti 

fzmlr, 9 (Teİefonla) - Bu~UD 
Eıeliler b078k bayramlannı yaıı· 
1orlar. lımlrln latlrdadı aabalu 
bOyUk ıef Atattlrk, ab Uzerlnde 
llımir yolunu ararken Bel kah•ede 
alından lnmlf, bUyük 11ferln 
aemboltı olan bu mukaddH incir 
ağacının ıölgHinde birkaç dakika 

___ .... -............ _. ....... -... --........ -

Dün Birke 
all ndı 

b rler 6 ınc, 
yfada 

lngiliz Filosu Su· 
veyş Kanalı 

Önlerindedir 
Habeş Ordusu Harekete 
Geçti, En Mühim Nokta

lara Yerleılirildi 

Son 2' ıaatln haberlerinden ıüıllleo 
hulô.laya göre, Habeı-ltalyı lıinde 
lkl taraflı bir çalıtma vır; 

1 - Cenevrıde Uluılar Kurumu
nun barııı kurtarmak l9io uğ
raımaıı. 

1 - 1tal1anın, fazla öneml•n•n 
harp hazırlığı, ki buna kartı Haha ... 
ıfıtaada bot 'tku111a1or. Dlğ•r ta
raftan logilter•de Akdeniıde, 
bilha11a A1ı::denizin Afrika 11hil1e
rlode harp tedbirleri alıyor. 

Gtiotn bUUin haberlerhıl, bu iki 
bakımdan ayrı ayrı ıırahyorıız. 

CeneYre, 9 (Ô:ıel) - Ortalıll 
ıllküt içindedir. Fakat bu durgun• 
Juk muvakkat gibi 16rtlnllyor. 
Buglln toplanacak olan betler 
komiteafnden çıkacak olan kara• 
na ltalya tarafından kabul edlle-
mlyecej'lai anlatan dellller çok· 
tur. Romadan gelen en yeni ha· 
berlere ıöre, ltalya bııler komi• 
t11lnln ••receti kararan taılağını 
&ğrenmlı, bunu kat'l71ea kabul 
etmlyecej'lnl de ihıaı etmlıtir. 

Herhalde betler komlt11lnln 
kararından ıonra yeni zorluklar 
bqg6aterecektir. Bu karardan 

( Dnamı 6 ıaeı Jlade ) 

latirabat etmlt •• lımlrl seyret• 
mlılerdL Bu ~adIH incir atacanın 
ekonamaal alandaki deterfnl aDel 
bir babrayla da perçlnl••lt •e 
incir •lacı bu ıabah, dllfmaaın 
zafer remli of an bir dala tefe.-
nk .tmlftl. 

- lımlrla kurtul111 bayramı ml
anebetlle dDn akıa• Aydıa, 

( DHaraı 10 uaeu ylırde 

Okuyanlar Ve Okumayanlar Arasında 
Bir Mukayese ! 

... -··-· ---···---.............. ___ _ 

l(•rrsuu ve kegna11e•ınr öldire11, •o•r• 
lcızıgl• eol~nH Mardlıell AAm•t 

[Y &1111 3 üocG 1ayfada) 

On Yedi Milyona Karşı 
900 Bin! 

Yeni laaz1rlanan bir lıtatiıtik 
cetveli, bize umumi kötüphaa .. 
lerden •• okuma odalarından 
lıtifade ıuretlle okuyanların •• 
okumayanları• mukaye1eaial yap
mak lmklaını nrmektedir. 

Bu lıtatlıtlk cet•eline göre 
burtta memlekette 800 kadar 
halk okuma oda11 vardır •• bu 
odalarda 35 bin kadar kitap bu
lunuyor. Halk okuma odalarına 
geçen yd 51 bin kiti de•am 
etmiştir ki bunun onda biri yani 
5500 kadarı kadındır. 

Umum1 kütüphanelere ıelince; 
Iıtaabul da dahli olmak Uıere 
buıUn TUrklyede I02 kUtUphane 

' Devamı 10 uac:u ylıcle ) 
lsl•11b•I Htıllı•vl lcltiplt••e•l•tlea 

.,, "Ö•• 

a 
Fenerbahçe Takımı TUrklye Şampiyonu Oldu 

Ü•tte Fenerliler, •iti• F•aerlllerle lz .. tr '""'Pf.oıaa Altı•ord• •••çlerl 
ilr arad• ( dlttlclJ meçuı l•f•llltı •por ••11/ıırnıul•tlır.) 

7D$ 

Son Posta 
• 

Okuıucular1na, mevsimin 
en canll r•zllarını, en gU
zel tefrikalarını dolgun bir 
•eri hallnde takdim edlror. 

1- Gece Yaşayan lstanbul 
Istanbul ıiiaan 24 ıaatlnde ayaktadır, J'alı:at biz akıam rUaeı batınca 
herkH Hine çekilir, uykuya dalar aaaanz. Halbuki 1ıWıbulda blnleroe 
kiıi nrdır kl bunlar aktamdaıı 11baha kadar çalııır, didinir, utraıır. 
OolanD ı•o• hayatı, bizim rUadüz hayatımızdan çok baıkadır. 

2 - Can Çekişen ''Boğaziçi,, 
Ecnebilerin "Bosfor,, dedikleri "Botazlçl,, bugün can çekiıiyor, ölmek 
lizeredir. Artık glisel Boğaziçine bir mt1ar tqı IAzımdır. Ba ölüm haı
taıımn ıon bıçkmklannı ılı, "Oançekiıen Boğaziçi, reportajıoda ıöz 
yaılara döke döke dinll1ecekllniı. ' 

3 - Türkler Kainata Meydan 
Okuyor l 

Tllrk topçıalan Büylk Harpte "Çanakkale., boğazını ıeçmelr latlyeo 
düşman doaaıuııuını kll9UcUk mermilerle DUal ltatirdı f Bu öyle bir 
htngime -ki, öyle bir kalu:aınaohk dfftamdaı ki \una ancak kahraman 
Tilrk aıbrl baıarabillr. Bu yeni tefrikamız, ıizi, bUtlia rubwıuzla. bü
tün ulu1&l Yarlığınızla aar•oaktır. 

4 - Müsabakalı Hikayeler 
"Son Posta,, okuyucularına aer ~tln "Mti1&bakalı hlklyeler,, okuta
caktır. Siz bu hiklyelerde mnıiıain en glhel yazılarını okuduktan 
t.aıka, Htırlar arasında bir poliı lıafiyeıi gibi dolaıaoak, katiller, cani· 
Jer, hıuıılar ya1'alıyacak•ınıa. Bu mücrimleri buldukumuı takdirde de 
"Son Post•,; dan delgun bir para mllklfah alaoabtnıı. 

l5 - Habeşistan Ve Habeşliler 
Babeıiıtao biobir esrar ile dolu bir Afrika Hiodlataoıdır. Fakat bu 
koca ülkeyi bugUnt lı:adar baıtao baı• dolaıao ancak bir tek Anupalı 
-.ardır ti onun da bltırl\ı oı biı ele geçirdik n yakında bu heyecanla 
hatıraları ıiz de le11etle okuyıc•kaınız. 

6 - Sokak Çocukları 
Bir muharririmiz lstaobuldaki ıokak çocuklaril• konuttu, onların acıklı 
maceralarını dinledi n yazdı. Bu yaıılarda ılz, ıokak çocuğunun bir 
dünya kadar zeogln maceralar taııdıklarını ötrenecek • e içioiı titreye 
titreye okuyaoakııoaz, 

"Son Posta,, Bu Yazı Ve Tefrika 
Serisini Size Pek Yakında Hep 

~rden Sunacaktır-. ._ ________________________________________________ ..J 
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(Halkın Sesi) 
Anadoluga Göz 

Koyanlara 
Ne Dersiniz? 

Dlloyayı barııurmıya çahşaolann 
toplanıp konuştukları lıvi9rıdı 
çıkan bir ıazete, Aoadolu toprak· 
)arını İtalyanlara peşkeı çekmeye 
knlkıftı. Fatlıt İtalyanın yarı rea
mi bir gaıeteıi de, bu neşriyatı 

lee11üfle kartılaılı. Ve İtalyanın. 
dost Türk uluıunun topraklarını, 
hiç bir saman Habeş ülkeeıle bir 
tutamıyaoağını açıkça yaz.dı. Bu 
mDnaeebetle diln y•:uoılarımıadan 

biri, muhtelif kimıelerle bu huınll· 
ta görüşmllı ve ıu cevapları ıop
lamıştın 

* Teksim Sıra servller, dergah 
okaflı 20 numarala hane, 

Mustafa Rlfab · 
- fnJçrede gazeteye yazı yazao 

ukala, Tllrk topraklarını babaaınm 

çiftliği sanıyor galiba. Biz Türkler 
aulha lap n insanlarız. Ve taptıA-ım . z 

ıulhu tem:n utrunda, fedak4rlık et
mekten Ç•kinmeyiz. Fakat fedakAr-
lığın b:r tekil ve hududu nrdır. Biz
dtn fedaklrlık !iterken bu hududu ve 
ıekll aıanlıır bilmelidirler ki biz, doıt
.ıa uzanan eli 11kmuını becerdiA'imls 
kadar. dütmanca bakao aazn patlat
maaını da biliriz! 

"" Beylerbeyl, önretmen Rea· 
nell Osman . mahdumu Fuab 

- Ben, ltalyan uluıunun bize 
kartı bealedltl dostluğun ıamlmlye
tirıden eminim. Yarı reaml halyan 
aar.etealnln bu huıuıta aösterdltl 
teesııDr de, bu aamiml doıtluj'un de• 
illi, Herldfr. 

Bunun barlclode, Türklerin dalma 
ıulh yolunda yGrldUklerl, bOtOn dün· 
yaca biline. hakikatlerdendir. 

Fakat bizim. topratımıza uunan , 
~Here kartı nekadu müaamahuız 

olduğumuı da, ıulbpernrlitimizden 
az malUm detlldlr. 

Yeter ki buna mecbur edllme7e• 
rörellml 

* Pangalh, Klllae aokaaı, 9 
No. h hane, öOretmen Yakup~ 

- Bu lft~, bir lniçre aaıetealdc 
mOaafıklıA-ını, Ve ltalyan gazeteal 
doıtluğunu sı8ıtenalf. 

Bana kalır11 1 u ltt• bir.im için, 
lıYlçre gazetHlne teuıDften, ve ltal
yan gaz.etealne takdirden batka ıl>y
~\lccek ıöz yoktur. 

Talebe Pasoları 
Bunlar için Veliler Bir 
Te,ebbüıe Girişti!er 
Okuma mi\ ılmlnde mektep 

talebelerin• nakil Yaaıtaları için 
paıolar verilir. Fakat bu puolar 
ıebekenfn muayyen bir noktuıD· 
da tenzllAth Ocret tarifesinden 
lıtlfade edebilmektedir. Okuma 
çağ"ındaki çocuklar Ye ııençler 
lçln gezmek te okumak kadar 
lllıumlu bir ihtiyaç sayılmakta· 
dır. Halbuki bu pasolar tatil 
mevıiminde muteber sayı'.mıyor. 

Bazı çocuk babalara kllltUr 
idaresine müracaat ederek ço
cuklarına verilen paıolarıa bU
tlln tramvay ıebekeainde Ye bOtUn 
Yapur iskelelerile ıimendifer iılaa• 
yonlarında muteber aayılmaıını 

lıtemişlerd:r. 

- Hasan Bey 1 Merak ettim ı 

·~·' . -

Ev Kiraları Düştü, Fakat Vergiler 
Çoğaltıldı 

r ' 20 llkteşrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 

I 

\ 

HerkeS itiraz Ediyor, 
Fakat Faydasız 

BugOn~Cl nGfuıunauzua 1ayııını, 
nsıflarını bilmek DoYlet Ye Uluaa 
yarınki lhtlyaçlarımı:r;ın neler olaca
tıDı tanıtacak, oaları karıılamaaıa 

çarelerini ~ğretecektlr. 

Çünkültirazlar Dört 
Yıl Sonra Tetkik 

Edilecek 
Fatih kazaaı ıınırları içindeki 

bina Ye eraz:nln 935 vergileri yeni 
tahrir Uzcrinden lstenilmiye başla· 
nılmııtar. Yeni tahrirde birçok 
binaların vergileri artmıthr. He· 
men v•rilıt artmamıı bina yoktur 

• Kaza dahilindeki blltUn maliye 

daireleri timdi mUke!lefferin mU· 
tevali ıorgularına cevap vermek, 
Yerginin niçin arttığını izah et· 
mekle meıguldUr. Yeni tahrirde 
kıymet takdir edilirken binaların 
o gUnkU kıymetler} ve iratları 

gözönUnde buluoduı:ulmuıtur. 931 
yılında tahrir yapıldığı için ara· 
dan geçen dört yıl içinde de 
iratlar nlıbetalz bir ıekllde dUt· 
mOıtUr. Bir taraftan iradın dUeUşU 
dlrğer taraftan yerilnin yllkselfıi 
mal 1Bhiplerlni ıaıırtmtf, herkes 
itiraza başlamıthr. Bllfarz 931 de 
evini 30 liraya kiraya veren bir 
adam e•Yelce 20-24 lira vergi 
Yerlrken timdi kark kllıur lira 
.ermek mıcburlyetlndo kalmak· 
tadır. ÇUnkU timdi vergi 931 de 
tesbit ediJen 30 lir kira hesap
lanarak takdir edilen kıymetle il'" 
tenmektedir. Halbuki bugUn bu 
otuz lirahk evin kirası da yarı 
yarıya dOımUt bulunmaktadır. 
Diğer taraftan yapılan itirazlar 
939 yıl,... 6'atlangıcından evvel 
nazarıdikkat• ahnmiyacaktır. ÇUn· 
kU kanun •ergi tatbikinin 
6zerlnden 3 yal geçmedikçe gerek 
mUkellefin verginin çokluğuna 
dair, gerek Maliye dalr11lnin Yer
ginin azlıtına dair olan itirazını 
hllkUmıllı addetmektedir. Bunun 
için timdi Fatih ka:ıaıa dahillnd~ 
ki bina Hhlpltrlnin Vtril için 
yaptıkları ltlraılarm biç biriıl 
939 yılından önce muteber ol· 
mlyacakbr. 

TahailAt lıleri 
Finanı bakanlıfı tahılllt dl· 

rektörü Naz.if lıtanbula gelmlı ve 
lsanbul Ta\ııil mUdUrU Ali Riıa 
ile tamasa ıeçmlttlr. Naılf tahıll 
f ılerlnin gOçlettiren •• geciktiren 
aebeplerl tetkik edecek ve bir 
rapor hazırlayarak bakanhia 
verecektir. 

-------·---------·--·. ~ .. --·------·-·--

Fırına ekmek aahnarken 

Narh Komisyonu Toplanıyor 

Buğday Ve Un Fiatları 
Yine Yükseliyor 

Buğday Ye un fiatlarmda ıon 

günlerde temevvllçler görülmek· 
tedir. Buğday fialları geçen haf· 
taya niıbetle biraz yUkselmlıtir. 

Flatlaran bu yDkseJişl bu yıl Ana· ' 
doluda mahsulün çok bol olma• 
masına atfedilmektedir. Diğer bir 

ıebebide köylUnUn malını &atmak 

için acele etmemesi, mUıait fiat 
bulunca malını ıatmasıdır. 

Buğdayın yUkselmesile bera· 
ber un flatlara da fırlamıştır. Bu· 

nun netlceai olarak bu hafta top
lanacak olan narh komisyonunun 

ekmek fiıdını 10 yeya 20 para 
arttırması ihtimali yardır. Narh 
komlayonu son karar Uzerine 
lkl haftada bir toplanmaktadır. 

Komiayon geçın hafta toplanma
mıfh. Bu müddet zarfında fiat· 
)arda yükselme görUlmU,tUr. 

Umumi kanaat, bu durumun 
muvakkat oldutu, Eylôldon ıonra 
ekmek flatlarınao tekrar dUıeceğl 
merkezindedir. 

Çenı Suyu 
KUçUk ı:ıelerle ıu ıatııımn 

karlı bir it olduğunu gören lzmit 

belediyesi latanbula kilçük fite· 
)erle Çene suyu yermeyi karar• 

laştırmıf, yarım]ltrelik tlıeJer 
yaptırmıştır. Yakında Istanbulda 

lokantalarda kapalı tiıe!orle Çene 

.............................................................. 
Rumelikavaklıla

rın istekleri 
Be!ediyeden Diledikleri 
Şeyler Hayli Çoktur 
Boğazfçjndekl Rumelikavağı 

halkı, beledlyen'n kendllerlle daha 
çok alakadar olmaımı istiyorlar. 
KöyUn koru ve dereainde kedi, 
köpek ve tavuk leılori doludur 
ve bunların kötü kokularına rağ
men belediye, temizlik amelesi 
gönderip, ne evlerdeki çöp~erl ye 
ne ne de bu pislikleri aldartmı• 

yormuı. Bundan baıka avuç içi 
kadar köyde sUrUlerle ıokak kö
peği dolatıyormuı. 

Kö) Un bir derdi de ıııksızhk· 
tır. Bu huau ta Sarıyer bıledlye
alne yapılan müracaatlar. hep 
sıet:ceaiz kalmıı~ar. 

Bir ay kadar evvel, klSye 
elektrik getlrilmeai kararlaıtırıla· 
rak, her eve t11iaat yapılmıt l11 
de. cereyanın HrilmHI için hiç· 
bir harekete baılanmamııtar. 

Kavak:ılar, bu işin bir an 
evvel bitirilmesini dilemektedirler. 

----··························--····· .... ··-·· ... ···-·-
ıuyu aetılacaktır ve tişeal mUıte
r:ye 100 paraya verilecekt:r. Bu 
ıuretle lstanbul memba sularının 

ıitelerini do 100 paraya içmek 
mümkün olacıkbr. 

Pazar Ola Haaa• B. Diyor Ki ı 

. 

( Gtlnün Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Göçmen GeUyor 
Romanyadan anı yurda ıDçmen 

i'elitl duam edJ7or. Ana Yatana r•• 
leD ıöçmenler duhal ta:yln edilen 
yerlere 1erleıtırlllyor. Trakyada çok 
fOHI n ııhhi nlerle bnenmft gaç
mla köyleri kurulmaktadır. Bulgarlı· 
tandan da 8aemll ıayıda ıöçmea 
sr•lmek Gaeredir. 

* * * Çok Azaldı 
lhtlaaı mahkemelerinin faa'lycte 

geçmcıl neticul olarak kaçakçılık 

vakaları pek çok azalmııtır • • * « • 
ilk Okullarda 

K6ltilr DirektörlütO ıehrlmlı ilk 
'>kullarının muallim kadrolarını ta• 

ı amlamıt gibidir. Mualllmılz mektep 
iç bırakıJmamııtır. 

... * « 
Yeni Kanunlar 

HOkumet, Kamutayın öoUmU.ıdekl 
dnrealndo g8rOıUlmek üzere birçok 
yeni kıınun IAyihnları bazırlamııtır • 

* « « 
itiraz Ettiler 

Doktorlardan birkumı, kazaa9 
yersrfıl için ayrıldıkları ıınıflardao 
8tGrO itiraz etmitlerdlr. 

* ... ,.. 
KUtUphaneler için 

Şehrimizdeki kOtliphanelerde bu
lunan kitapları taanlf için 17 memur 
alıaacakt ır. 

,,.. « « 
' Yeni Paralar 

Darphane yeni gfimOı paraları 

baamaya denm ediyor. Nikel para• 
lar da yakında ba11lacaktıı. 

• * « 
Seyyah Geliyor 

Bu ayın ıonlMına dotru tehrlml• 
ae kalabalık ae77ah gruplara srelecek• 
tir. * ,,. ,,. 

Emniyet Teftlşlerl 
Emnf7et mQfettlılerinden Cevdet 

n Muatafa Beyler, umumi bir tcftlf• 
te bulunmak Gıet• Ankaraya git• 
mitlerdir. 

« « ,,. 
Yollar, Caddeler 

Belediye. tehrlmizdekl 7ollardaıa 
.,.. caddelc:rden blrçotuau tamir ettir• 
mittir. Yeni intaya baılanllH yollar da 
bitirilmek Ozeredlr. 

* * « 
Onıvereltede 

Onlnraltenln muhtelif fakOltel ... 
rinde yeni talebe kaydı dnam etmek• 
tedir. En çok ratbet, Tıp f akOlteal• 
nedir. 

,,. • « 
Ecn ebl Okullarda 

Şehrimizdeki ecnebi okulların ta• 
!ebeleri gittikçe azalıyor. Bu okullara 
bu yıl talebe mOracaatl, sreçen yıldan 
dalla azdır. 

« « • • 
Ücretler lndlrlldl 

Eldeki mukanle mucibince Ana• 
do'u yakHile adaların elektrik Ocnt .. 
lerl yOzde bet nlıbetlnde fazla ahD&• 
1ordu. Mukuelede tart olan 50000 lira 
toplandıtıadan bu fazlalık lndlrll• 
mtıtlr. 

••• Tozu dumana l<ataraktan ıokak 

ıbplrenlere, temizlik memur11 diyorlar .• 

••• Bol aulu beyaz neenenln adına da 
ıUl dıolyor •• Neden acaba 1 

Hı:san 8. - Bunun merak edi.ecek 
ciheti yok. lsimler;nı almışız amma, ye1-
rioe yakııtıramam.şız 1 
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Her gün 
Yazı Çok Olduğu /çln 
Bugü Konamadı 

-

SON POSTA 

Reaimli Makale a Kızıma Na$lhatlerim a 
Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Oh!. Artık Korku 

Kalmamı~! 

'--------· Ek ·Ta 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~r Evde yağ tükenmiş.. lstanbul 

mamulatından haliı (Urfa) } ağı 
a .mnk üzere, dün sabah, Aıoma· 
altında bizim kark yıllık yağcı 
Bay Leftere uğradım. 

Bir Yumrukta Adam Öl
düren Adam 1 

Karısile Kaynana
sını Da Öldürüp 

Üvey Kızıyle 
Evlenmiş 

Mardin, (Özel) - Zabıta çok 
&nemli bir cinayet tahkikatlle 
meşguldür ve bu işle alakadar 
olarak Ahmet adında bir adam 
rakalanmııhr. Yakalandıktan iki 
gUn sonra karakolda kelepçesini 
kırarak tekrar kaçan Ye kasabaya 
3 kilometre mHafede ıaklandığı 
yerde yakalanan bu adem Mar· 
dinin Savur kapııı halkındandır. 

Ahmet 930 yılında bir yum• 
ruk vurarak birisini öldürmUf, 
ınahktim olmuı, mahkumiyetini 
bitirdikbm sonra Suriyeye kaç· 
'1ışhr. Halepte evlenmlı, bir mUd· 
det ıonra da karısını ve kayna· 
nasını alarak ahlice TUrkiyeye 
geçmiıtir. Ahmet Tlirklyeye g~ 
çlnc• ilk önce Mardine yakın 
Tohop köyüne gitmiş, orada ka· 
rııı ve kaynanaıı ile beraber bir 
tki gece misafir kalmış, sonra 
Mardlne gelmek Uzer• k~yden 
ayrılmııhr. iddialara g5re, bundan 
ıonraki hadiseler ıöyledlr: 

Aradan birkaç gUn geçince 
köylüler köy civarındaki derenin 
ke r.ırmda birkaç yerinden yara· 
lannrak öldUrUlmUş bir kadın ce· 
ıedi bulmuşlar, tetkik etmiıler, 

bunun Ahmetle birlikte köye ge• 
len kadınlardan biri olduğunu 
anlamıılar ye hemen hUkfımete 
haber yermlılerdir. Ahmedin kay· 
llanasmı da öldUrdUğU öne sUrUJ· 
lbUştlir. Fakat Ahmet aranmıı 
bulunamamıştır. 

Şimdi aalaşılıyor ki Ahmet bu 
tin ı yeti ftledikten ıonra tekrar 
lia!ebe gitmiş, orada, öldUrdUğtı 
karısının ilk kocasından doğurduğu 
12 yaşındaki kızını kendine nikah· 
lam ıtır. Sonra da bu kızı alıp 
Mardine gelmiştir. Cinayetin Uze
tlnden iki yıldan fazla zaman 
ıeçtlğl için hiç endiıeslz Mardin 
lokak!arında dolaşabileceğini tab
ibin eden Ahmet yeni karısını 
bir eve yerleştirdikten ıonra 
kahveye çıkmıf, bacak bacak 
Oat l ne abp oturmuş, fakat daha 
töy!e bir yer!eımeye vakit bul• 
lbadan yakaıım zabıtanın eline 
kapi.ırmıştır. Ahmet karııını ve 
lıaynan&1ını öldürdüğtıntı fnkAr 
•tmektedir. Tohop köylUlerl a-etl· 
tlln İf, Ahmetle muvacehe edimiı· 
lir. Ahmedln yeni karıaı da 
telbcdilerek sorguya çekilmiş, 

lnneıi ile haminnesinin Ahmet 
lar-. ~mdan öldUrUldliA'Untı duydu• 
tunu söylemiştir. Ahmet mahke
lbe; e Yerllmiıtir. -----
Maliye Hudutları Kadastro Ve 

Nahiye Hudutlarına 
Uydurulacak 

lıtanbulun kadaatrosl.I Ye yeni 
lbahalle tetkilatı yapılmııtır. Bl
llal ra :ı numaraları da değiıtirl!· 
llllş lr. Halbuki maliye teıkilAtı 
'•kil ğlnl muhafaza etmektedir. 
ISu yüzden birçok karışıklıklar 
01rn ktadır. Vilayet, mıtliye hu· 
dutı rının da yeni nahiye teıkl· 
l&tına uydurulmasını esas ltlba
~le kabul etmiı ve Finans Ba· 
•n ~le temııaa geçmiştir. 

~1.~~~1 
' , . • ı;;I 

Kıaım, busrOn, 20 senedir içinde lüyuuügün bu eyi 
bırakarak yeni bir yuyaya 1idi1oraun. Yeni eY, aenin 
kendi yunn olacak, HD orada kendi 1aadetlnf, kendi 
fetlkbalinl, kendi bayabnı kuracakııo . Bu yuvada mu'ut 

Yenı ev.ude yilzün en nl" ş'• ve teLessQmiln eka'k 

o'maııın Ye srftleryllz, tatlı muamele aana in bUyllk 

rOçlOklerl kolaylıkla atmak için ki büyük kunet olur. 

olmak da, betbaht olmak da HDİa elindedir. Erkek çaluk 
memnun olan, çabuk tatmin edilebilen bir mahlüktur. Onu 
aeYmHlnl, memnun etmHlnl, tatmin etmesini blllnen, 
hem onu meı'ut edenin, hem kendin mes'ut oluHun. 

Aile kurmak, fedakirl . ğa razı olmak demektir. Ver•• 

cekıia, Ye 'Hrdltln kadıtr istiyecekıin. 

fyl karı Ye iyi ana ol. Kadından b eklenilen 

iki oeydlr. 

1almı bu 
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Altın Alışver·şi 
Kuyumcular, Merkez Bankasına 

Ayar Altın Satıyorlar 
24 

Cumhuriyet Merkeı Bankası 
gl\mUt ve altın mubayaaıına d .. 
Yam etmektedir. Bankaya en çok 
altın aatanlar, kuyumculardır. Ku· 
yumcular satın aldıkları muhtelif 
ayarda altınları eritiyor, 24 ayar· 
lık kU1çe haline getirip Merkez 
Bankasına satıyorlar. Banka 24 
ayardan ekılk olan altınları satın 
almıyor. Kuyumcuların bankaya 
günlük yaphkları altın ve gllmUt 
aatııı 20 bin lirayı bulmaktadır. 
GUmUı de 100 ayarlık külçeler 
halinde ıatılmaktadır. Altının 
beher ayarı 2 altın kurut Uzerln· 
den hesap edilmekte ve satıcıya 
bu para kağıt paraya tahvil edil· 
mek ıuretlle tutarı verilmektedir. 
Yani banka bir TUrk altım ıık· 
letinde 24 ayar külçe altını klğıt 
para ile 925 kuruta almaktadır. 

Kuyumcular bu flata dııarda 
altın satamadıkları için topladık• 
lan bUtUn altınları Cumhuriyet 
Merkez Bankasına götürüp 1at• 
maktadırlar. 

Hukuk Fakültesinde 
Hukuk fakUltcıinde ikmal im· 

tlhanları d'vam etmektedir. KUl
tllr Bakanlığından gelen son emir 
talebeyi çok seYindlrmişUr. Bu 
emre göre talebe eskiden olduğu 
gibi fakültede okunan bUtUn dere 
gruplarından değil, yalnız ikmale 
kaldıA'ı ders gruplarından imtihan 
•ırmeye mecburdur. 

· -- ·~· .... ~ .......... . ,. ....... ~ .. 
Telefonda 
Teslim 
işleri 

Telefon· şirketinin devrUteslim 
muamelesi devam edi} or. Yeni 
idarede muhasebe servisinde ça• 
lııan memurlar değiştirilmif, mu· 
h&1ebeye Poıta ve Telgraf idare· 
ılden yeni memurlar getirilmiıtir. 
Kadrolarda iki Uç ay için hiç bir 
değiıiklik yapılnııyacağı söylen· 
mektedlr. 

Maliye Şubeleri için Yeni Bina 
Yapıhyor 

Iıtanbuldakl Maliye ıubelerl· 
nin bir çoğu devletin malı değil• 
dir. Kira lle tutulmaktadır. Ve 
bir çoklarında lıte yangından ko
runma tertibatı yoktur. 

Flnana bakanı Fuat Ağralı 
burada iken bu mahzurları tesbit 
ettiği için lstanbulda derhal iki 
Maliye şubesi binası yapılmasını 

emretmiıtir. Bunun için de (80) 
bin liralık tahılsat verilmittlr. 
Binalardan biri Yeni postane ar
kaaındakl Aıırefendl ıokağmda, 
birl de Mahmutpaşada Mühürdar 
sokağında yapılacak, Yenlcami 
ve Hocapaıa şubelerine tahsiı 
edilecektir. 

Polis T e~vün 
Sandıkları 

Emniyet G. Direktörlüğün
de Nizamname Hazırlanıyor 

Birinci aınıf vilayetlerin emni· 
yet müdürlüklerinde mevcut tea· 
vün sandıkları hakkında emniyet 
umum mUdürlUğU esaılı bir ni· 
zanıname hazırlamaktadır. Bu 
nizamname biitün poliı teavUn 
sandıkları hakkında aynen tatbilC 
edllecektir. Bu suretle, bazı nok· 
taları ku urlu görUlen ıimdikl 
teavün sandıkları nizamnameıl 
değişmiş olacaktır. Yeni nizamna-
me, zabıta memurları için daha 
istifadeli olacak ve yekdiğere 
tekeffül meselesi kaldırılacaktır. 

BUlUn 11 Poliı teavün aandık
ları,,nan emniyet umum mUdUrlü
ğUnde te9kil edilecek bir büroya 
raptı da yapilacak itler arasında· 
dır. 

Yeniden Muayene 
Keresteciler • Eyüp hattında 

iıleyeo otobüslerin yeniden sıkı 
bir muayeneden geçirilmesi karar
laımııhr. Bu yolun, diğer cadde· 
fere nazaran, dar olması dolayı· 
sile ara sıra vukua gelen kazala· 
rm önUnU almak için yeni tetbir
ler ittihazı da mukarrerdir. 

Pek eıki müıterisl olduğum 
için terazinin dirhem gözüne sa· 
dece serçe parmağını çarparak 
topu elli gramlık bir fire ile hr· 
tıyı denk getirdikten sonra: 

, - Bnyıml Dedi; sen gazete· 
ci:ıin .• Ne 'ar, ne çok ortalıkta? 

- Ulus ar Kurumu .. 
- Ruslar gurııdu, he? Hav· 

yarın gelmeyişinden belli.. Allah 
müşteriyi ina . dırsın: Çarşambanın 
ikinci malını, içine zeytin ezmesi 
gataraktan, halis Baku deyi on 
dört l iraya satıyoruz da genem 
ıiyandayızl Mal yok, mal !. 

Biraz durdu; kaşar kellesinin 
üzerinde gözline illıen bembeyaz 
tombul bir kurtu elindeki bıçağın 
ucu ile öteye fırlattı ve bir sual 
daha ıordu: 

- Maharebe var mı? 
- Olmak ihtimali pek fazla, 

her halde. 
Kulağ asma. Olmaz f 
Nereden hükmediyorsun? 
Biz biliriz. Dünya garııacağı 

vahıt, önceden arılar babar verir. 
- Arılar mı? 
- He, ya 1 Arılar dünyanın 

' en akıllı hayvanlandır. Her teh• 
likeyi peıio sezerler ve 
kovanlarından gaçıp, gizil ağaç 
govuklarmda petek gurar
lar. Bu yıl, arı dutanlara ıordumı 
Hepisl de }'erli yerindeymiıf 

- Demek, aence, rahat uyu• 
yabillrlzl 

- Mışıl, mışıl!.. Hft g5ynllne 
Yesves• goyma. 

- Peki, öyle ise! Dedim. Al· 
lah senden razı olsunl Ben de 
senin bu keşfini okuyucularıma 
bildireyim de onların da yllreğlne 
au ıerpilı:nl 

- Bildir. Yalnız ıuou da 114· 
ve et ki, zayıflık modası yllz 
maharebeden do beı beterdir. 
Biraz yağ, bal yemiye ba§lasmlar 
da, bizim de akıatamız arhınl 

Söz nrdim: 
- Yazarım, usta Lefler .• Ver· 

diğln müjdeye kartıhk bu kadarı 
da senin hakkın! 

Zorluk Veren Bir iş 
Evvelce yapı alım satımı yapı· 

lırken hazırlanan ilmühaberler 
mahalle ihtiyar heyetleri tarafın• 
dan mühürlenirdi. ŞlmdJ alıcı ve 
ıatıcının hüviyetini tasdik etmek 
vazifesi nahiye mUdUrlerlne veril· 
miştlr. Fakat bu lastik muamele· 
sinde hRlk bazı zorluklara uğra• 
maktadır. Bir arkadaıımaz Emin· 
önü nahiye mUdUrlOğftnde bu 
zorluğun bizzat ıahldl olmuştur. 

Adanada oturan bir kadın, 
TUrbe civarındaki evlrıin bir 
k11mını kızına satmaktadar. Vekili 
de damadıdır. Damadı ve kızı 
ıatıf beyannamelerinin tasdiki için 
nahiye mUdUrlüğOne mllracacat 
etmişlerdir. Nahiye mlldUrlUğUnde, 
iki şahit getirmeleri iıtenilmiıtir. 
iki şahit götürlllmUı, fakat bun
ların satııı yapacak nkllln otur
duğu mahallede oturmadıkları 
anlaıılınca kendilerine: 

r 
iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

- Sizin ıehadetlnll muteber 
değildir, cevabı nrilmittir. Satııı 
yapacak vekilden de kendi (otur
duğu mahallenin muteberanından) 

-ı iki şahidin getirllmeaı iıtınilmiştir 

Bu aene lise Ye ortamekteplere girmek Uztre müra· 
caat edenlerden bin kadarı mektepıiz lı:almıotır. 

Bakanlık, bu talebeye yer bulmıya çalışmakta Ye 

mevcut li11elere ıubeler açarak bu derdi hallıdeceğiof 
ummaktadır. 

Bu güzel. 
Fakat fazla olarak Bakanlık bu ıene mektepalz tale· 

be bırakmıyaoağıoı temine kadar varıyor. 

İşte bu bize inanılmıyaoak bir iddi• gibi görOnüyor. 
Çilnkli ilk mektep çağında 1.200 000 talebe nr. Hal-

buki yalnız 600 bin talebeyi okutacak muallim ve 
mektebimiz mevcuttur. 

ltkmekteplerden çıkan ve ileri taqıil yapmak i!lteyen 
talebenin. h~pıin_e, llH ve orta tahsili .Y~ptırmllk, bugOn
kll veealtımızle ımkAn111dır. Onun 19ın biz Kültiir Ba-
kanlığının bu iddiımna inanmıyoruz. Sen de ey kari; 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Vekilin, oturduğu mahal:ede 
tanıdığı tek kimse yoktur, çünkü 
o mahalleye yeni gehniıtir. Bunu 
ifade edince: 

- Mahallenin bekçisini getirin 
cevabını almıştır. 

Mahalle muteberanından adde
dilen bekçiyi birkaç kurut Yerip 
ıahltlik etmek Uzer• götürmek 
mümkün olacaktır. Fakat ikin el 
ıahldi nerede bulmalı? Bu ytizden 

_J alım satım muameleal yapılama• 

'------------------------------------------------------------------------------------ maktadır. 
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HA!ICtHEl~R~E MElllLEKET HABERLER 
GüQDU~LlQI M iZ 
Kübik Susığır lık Panayırı Balıkesir Ha valisi-
Ticaret nİn Önemli . ,. · -~- ----,- · · -- -. -
Kurbanı 

- Vay tUccarcıtım; 
var icrada?. n• 

1
'

10 Pazarların -
- Top attık da ••• 
- Yok canım.. sen kim, ifil& 

edecek kim!.. Hiç tilki taciri 
Ferhat zade top atar mı?. 

- Attık itte.. . 
Ellerile "sorma başıma aelen' 

Jori..,, Tarzında bir hareket yapa· 
rak derdini döktü. 

dan Biridir 
Suıığırlık (Özel) - Sumtırlık 

ıUzel Uçelerimizdeu biridir. Oto
bl\ıle Bahkeıirden ıellndltl ıa• 
man ilk 6nce koıu meydaama ıl· 
rlllyor. Su11tırlık panayan bu ha· 
valinin ön•mll pazırlanadan bi
ridir, bllttın çevreden panayıra 
geliyorlar. Suııjuhkta hıılı bir yol 
çalaımaıı g6ıe çarpıyor. 

&uaııırhlın gUzel bir g8runu,u 

Trahom Mücadelesi 
Adıyamanda Hergün 1500 Kiıi Mua

Kadın 
Daima 
iltifat ister 

"Bir senedir etliylm. Kocam 
beni daha ılmdiden ihmale baı• 
ladı. Bana, nltanlılıkta olduğu 
ıibl, fazla alika sevgi ~lSsterml• 
yor. · Hatta hediye getirmiyor. 
Arblc eaklll gibi tevmiyor. 

Zaten btıtlln erkekler blSylt 
detll mldJrler. Bir defa bir ıeyl 
elde ettiler mi, ona kıymet ve"' 
mezler. Çünkll elde edilen t•J 
onlar için caz~be1lnl kaybeder, 
E•ll erkek kadını bir defa elde 
etmlı oldaiu için ona ehemmiyet 

- Eiliyorauo, Galatada mllt .. 
•au bir ticaret evim Ye yazıha• 
nem vardı. Çekirdekten yılittl· 
ğim ve piyasadan iyi anladığım 
lçln kazanıyordum. Anadoluda 
avlanan et_nıar ve tlJki derileri· 
nln ·en iyileri benim mağazama 
ıellrdi. lıtanbulun ea kibar mUr 
terilerl de bendeydi •• 

Suııtırlık panayın kuabıya 
beı dakika meaafedeld kıılalann 
6otınde kuruluyor Ye bu panayır• 
da çok atııll hayvan alım aatımı 

yene Ve Tedavi Ediliyor 
Aclıyaman,(Ôzel)-lmparatorluk ı 

denlnlo çok ihmal ettiği Ana• 
dolumuzuıa ortalannda nı tirin 
•e tabii ı&rllDOmlİl yurt parça• 
lanmız yardır. Geçmişin bOyUk 
hatalarına kurban gltmlf memle• 
ketlerimizden biride Adıyamandır. 
Adıyaman iıtibdat deYrinin ba• 
kımıız. bıraktığı vebu bakımıııhktan 
da birçok felaketlerin doğdutu 
bir ilçemizdir. Bu felaketlerin 
baıında trahom geliyor. ihmal, 
bu güzel vatanda yaşayanları kör• 

•ermeL EYlendlkten ıonra karıallt 
m .. ıul kaç erkek •ardar kil,. 

GUnUn birinde karııma bir 
adam çıktı. Bana ticaretle ruhi• 
yatın mUnasebetınden baıhyarak 
modern ticaret uıullerl hakkında 
uzun bir konferanı verdi. Ve 
Avrupanın bilmem banal tlcarot 
okullarından aldıfı diplomaları 
önüme ıererek ortaklık teklif etti 
ve bin dereden au getirerek beni 
kandırdı. Hayatımda yaı tahtaya 
ilk defa onun ortakhA"ıoı kabul 
etmekle baatım. llk lıl beni 
«Kttbik ticaret» e batlatmak ol• 
du. Ben bu yaıa geldim kUblk 
ticaret duymadım. Fakat o, ha· 
raretle: 

- Kfiblk tlcaretl kimse be
ceremez.. dıedi; milyonlar kaza· 
nacağız, milyonlar ... 

Ve ilk, kllblk harekete de ya• 
ııhaneden batladık. Aparbmanı• 
m·zdan sandalyelerimize, su bar• 
dağımııa kadar hepıl değiıtl. 
Sonra ortağım Anadolu acente• 
)erimize birer tamim aönderdl: 
.. Y aloıı kllbik deri kabul ediniz,, 
Dedi. 

KUblk deriler ince belli, m.un 
ayaklı hayvanların derileriyml1-
Gctlrttik, baıka aeYi deri ıatın 
almadık. Fakat kUblkllğlmiz bu 
kadarla kalmadı. Bir gön ortağım 
eline kealdn blr bıçak olarak pahalı 
vo glizel aansar derilerini parça 
paıça kıydı; baklava, dört köşe, 
daire biçiminde ıekiller yaptı; bu 
ıekillerl de baı ka deriler Uzerlnı 
ae:iı gUıel yapııtırarak: 

- Iııe timdi kllblkletUler •• 
dedi; bunlan çok 10kaek flata 
ıatabiliriz .• 

Beş, on meraklı çıkmadı· de· 
ğill Bir ay kadar hakikaten ki.rh 
satıılar yaphk. Fakat modamız 
pek çabuk dUştU ye mUıteriltrl• 
nılz birdenbire çekildiği gibi eli· 
mizde deri namına bir fey kal• 
madı.. Sermayeyi kediye ytıklet· 
tiğimiz için timdi buralarda do· 
latıyoruz; anladın mı azizim, me· 
seleyi. .• 

Yanımdan uzaklaıırken ken· 
dl kendine ıöyleniyOJ"du: 

-Kübik mi, kübik ticaretimi!. 

r-
Nöbeıçi 
Eczaneler 

Bu srec• nöbetçi ecıaneler tun· 
lardır.; ,, 
KOçtlkpazar (Yorgl),Alemdar (Eır•f) 
Beyazlt ( Cemil ), Şehıadebaıı 
(lbrabim Halll), Fener (HOumettln), 
Ak1&ray ( Sarım ), KaragümrGlc 
(M. Fuat),Şehreminl (Nlzım), Kadı
lc:öy ( Sotrakl ve Üçler ), Samatya 
(Rıdvan) Bakırköy (Hllll), Betlktat 
( Recep), Sarıyer ( Nuri ), Huköy 
(Halk), Kuımpaıa (Merkez), DO· 
yllkada (Mehmet) Heybell (Tıı n111), 
Üıkildar (İmr. tıor), Eminönü (Hl.Is· 
nU Haydar), Şlt 1 ( Şark Merkez ) 
B •yoğlu (Kemal, Matkuvlç) Galata 
(M rkez). 

oluyor. Suııtırllk 1800 ••il 75 
dUkkinlı ve 40 tane kahvıll bir 
kaaabadar. Kaaabada ıu iti bal· 
ledilmlı, Çaylak ıuyu terkos au• 
yu gibi teaisatlandırılmış, çeıme• 
lere verilmif, ka1&ba ıuıuzluktan 
kurtırılmııbr. K&1abada iki kı· 
reste, bir de hem değirmen, 
heni de bizar olan bir bqka 
fabrika vardır. 

Suıığ1rlıkta iş en çok yumur• 
tacıhk, kereste ve traYerıçlllk ve 
ıucukculuk Uzerindedir. Su&ığır• 
lıkblar iktıaadi durumun 40.50 
yıl önceye niıbetle değişmq ol· 
duğunu, tren yapılmadan önce 
Susığırlık Bursa yolunun durağı 
ofduğu için daha iyi it yapıldıj'ı· 
nı ıöylemektedirler. 

lUğe kadar aatUrmUıtü. 
Lagımıııhk, pislik, etraftaki 

bol suların tehre getfrllmemeal, 
Adıyamanda barınanların yüzde 
doksan beşini trahomlu yapmıfb •• 
Cumhuriyet doğar doğmaz ! 6r• 
IUğe doğru koıan Adıyamaın en 
önemli lsteti güzönUne alınarak 

Akdağ Madeninde Ucuzluk 

15 Yumurta Beş, Yağın 
Kilosu 30 Kuruş 

Akd•I rnadenlnln g8rUnu,u 
Akdat Madeni (Huı~ıi) - ilk Y ozıata ıideo ıoae, birinci ıınıf 

mektubumda •ize gUıel kaaaba· bir yoldur. 
mızın panoramasını çlzmiıtlm. Fakat alaıveritmizin çok ıeniı 
Bu mektubumda yurdup bu temiz olduğu Zile ile Akdağı madeni 
parçaıının baıka taraflarını da arasında da bir yol yapılacak 
anlatacağım. oluna ka1abamı:ı çok zengin bir 

Kasabamızın genç bir belediye merkez ha:ine ) Dkselocoktir. 

başkanı var ki buranın bayındır· 
lığı için çahııp uğraııyor, birçok 
eserler de meydana geliyor. Fa· 
kat bugün için kasabamızın eek· 
trlk ve mezbahaya ihtiyacı vardır. 

Evlerimiz çok iyidir. Ekaerlııl 

meyva babçe'.eri araaında ve ıi h· 
hidir. Hayat çok ucuzdur. 15 yu• 
murta beı kuruıa, yağın kilosu 
30, koyun eti 15 kuruşadır. Bu 
ıebeple az para ile geçinmek 
va:r.lyetiode olanların, meıela mll· 
tekaitlorin kaaabamıza gelme!eri 
kendileri için çok menfaatlidlr. 

Kazamızm yol:arı da ekseri• 
yetle muntazam ve dllzgtindlir. 
Bu cümleden olarak buradan 

Elazizde 
Yeni Bir Ma.den Bu:undu 

Elbiz ( Özel ) - Şehrimiz ile 
Pa!u arasında zeng;n bir kömUr 
madeni bulunmustur. Bu maden 
l9lelUmiye baı'.adıktan scnra bu 
havalinin kömür lhllyacı temin 
edilmiı olacaktır. Maden "E!tz"zla 
Van arasında açılması karrlaş· 
tmlan tren hattına da yakındır. 

Verilen haberler• göre bu 
mmtnkada madenlerin f ş letilme
aine pek yakmda başlanmış ola· 
caktır. Erganide 3000, Geban 
madeninde 2000, Palu kömür 
madeninde 1000 amele ve işçi 
çd şacaktır. 

Adıyaman Trehom hastanesi 
Ba•heklml Doktor 

Ramiz Erdem 

tam teıkilAtlı bir trahom haata• 
banHİ kurulmuıtur. 

926 yılında doğan bu aajlık 
yuveamın 1şığı parladıt1 günden• 
beri körlükte geçmitln plıllklerl
ne gömtlJmllttOr. 

O sıUndon ıonra arhk vatan 
çocuktan kör olmak korkuıuodan 
kurta11lmışbr. 

idarecilerimiz· bu nğlık yur
dunu kurmakla beraber memle• 
ketimlzin en kudretli doktorlarını 

da Adıya~ana ıöndermek btıyftk· 
lOğDnde bulunmuılardrr. Haıta• 

nenin bat doktoru Ramiz, arka· 
daılarile beraber Adıyaman vı 

Dolaytna sağlık dağıtmak için 
geceyi gündüze katarak çalıııyor• 

lar. HerıtUn (1500) vatandaı bu 
hastanede tedaYi ediliyor. Her ay 

yUıU geçen ameliyat yine bu 
aağhk evinde _ yapılıyor. On yıl 

önco Adıyamanda trahom yOzde 
doksan beşi geçerken bugün bu 

nisbet yüzde yetmiş betten daha 
aıağıya düşmüştür. 

Fakat, hastalara bOtftn şefkat• 

larile ihtimam gösteren doktor· 
}arımızı eeeflendiren bir noktayada 
ilişmeden geçem :yeceğim: Sayıları 

az da olaa bazı hastalar, hastanın 

ı"fa cömert:lğinden iıtifade etml· 
yorler. Eunlar halA kocakan iIAç· 
larıDa başvuruyorlar. Şunu da 
sijyleyeyim ki hastahane bu gibi- • 
ierle de mücadele etmektir. 

Vam ık Faik Gezer 

Adapazarında Avcı:ar Bayramı 

Adapaı.arı, (Özel) - Adapa• 
ıan a\cı l. r kulı. bU tarafından 

Çarh nıes:rcaindc bir garden 
parti verilm şt.r. Pazar gü.ıU de 
el·cılar kulubUnUn aenelik bayramı 
ynp. lacaktır. O gtn davetli:ero 
sac..e ev etinden yapılmıı bir 
zij afet u tilecektlr. 

Nnin 
SeYgl •• nlıanWık de•rinto 

kendine mahıuı bir cazibesi •• 
güzelliği Yardır ld, maalesef, b" 
uzun allrmez kadın dalma bun" 
arar, fakat erkek için seYginhı 

•• olfanlılığm caziboal nikihl4 
beraber kaybolur. 

Kuılara blle dikkat ediniz, 
ayni ıeyl görecekainiı. Erkek dl• 
ılyl teahlr edinceye kadar blnbll 

~ 

hllner, binblr marifet yapar. Fa" 
kat bir defa onu elde etti mi,, 
ondan sonra likayıt bir •aziyot 
alır Ye bu iti ditlye bırakır. 

Erkeğin e'flendikten sonraki 
.. vgl aliimi, karıaına gfüıterdiği 
fada al ika detU, •Yine karıı 
gftaterdlğl batlılıkhr. EYine dllff 
kUn erkek saadeti evindekllerlı 
ıaadetinde arayan adamdır. Bq 
onun için bir nevi fedakarlıktır. 
FedakArhk lıe sevginin en kuY. 
ntll delilidir. Onun için kocanız" 
dan blltOn hayahnızca ayni ıevıd 
tezahllrlerinl bekleyiniz. HayahD 
muhtelif aafhalarında sevgi tez .. 
hftrlerl de baıka baıkadır. Zeki 
bir kadın bunu kanamakta , .. 
cıkmez. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

' TEYZE "' 

Pazartesi 

(*) 
---'-----------------------ti Tik Hastalığı 

Muayene odama iri yan yapıda 

ıllrbGs bir zat girdi. Sat srlb ka• 
patınıu lılr Hnedenberi deYamlı 
aeyirmHlndea büyiik bir rabataı:ılıl& 
yazlyeti duydufunu aöyledi ve 
hiklyeaine devam etti. 
On aeoedir alkol kullanıyormut 
yatı henüı (35) Bir sene enoline 
gelinceye kadar bat ağrıın bile 
duymam ıf •• Geç~n aene aabah ya• 
tatından kalktııtı saman aat sröı 
1rapatı oynamaya ba9lamıf ye bu 
h•l ancak uykularda ekailiyor uya• 
uınca h•men bılafaaıla deyam 

ediyormuf. 
Muayene ettiın. Alkol iatlmalinden 
bu ıöı kapak aio'.rlerinin milteeHlr 
olma1ı tabiiydi. Bu.odan maada ge· 
celeri devam eden mütemadi okuma 
ye uyku az uyumaktanda bu kısım 
adalita yorulmuıtu. DeYam eden bu 
Arıza bir ( tik ) ten baıka bir t•J 
değildi. 
ı - Ilık g3ı banyolan tanly• 

ettim. 
2 - Sinirlerini teıkin için ( Noro• 
patın) verdim. 
3 - Gece faaliyetlerini Ye ziyaya 
kartı <:ur•• hareketlerini durdur• 

dum. 
• - Deniı banyoları ta niye ettim. 
S - Dört defa elektrik tedavlal 
yapbm on b~ı ıno zarfında lrısa 
yGzde altm ı t azaldı. Nihayet Oç ay 
ıonra lyileftl. 

(•) Bu notları ku.p Hlda11nı:&, yııbıat 
.. lr a .bUme yapıthrıp kollekaiyoıı yapı• 

Dıs. Sıkıntı aamanıııı:ı:da bu noll.ır bir 

dolıtor ırlbl rmdadının 1etlıebilir. 
.__ __________________________ _.. 



HARİCi 

En Yeni 
Keşifler 
Nelerdir? 

lngilterede Yeni Bir icat : 

Ölüm Işığı Bulundu 
Geçeıılerde 

Hava bisik· 
leti de icat 

edildi 

Parlde açılan 
33 nncll KüçUk 
San'at Serglılne 
Fransız it Ye Te· 
cim Bakanlıtı bir· 

çok ) eni ve kUçUk endOıtrl ma• 
multitı nUmunelerl göndermlıtlr. 
Bunların arasında çok ıarip ve 
insana tebe&sllm ettiren birçok 
tuhaf şeyler de vardır. Meaeli 
tek yelkovanlı aaat, mektupların 
muhafazaıı için ılgortalı ıarf~ar 
ılbi. 

Bir lngiliz Gazetesine Göre, Bu Işık 
Hakikaten Ölüm Saçıyormuş 

Bu son aerglde en çok nan• 
rıdlkkati celbeden ıey bir haYa 
blılkleti olmuıtur. Tıpkı bir tay• 
yareye benzeyen bu yeni icadın, 
Jı<rasa kanatlarını andıran lkJ 
kanadı vardır. Bu kanatlar, aleti 
kullanacak olanın omuzlan Ostlln• 
de sıkı sıkı bağlanmakta ·re son• 
ra oturduğu yerde ayaklarile 
tahrik edilmektedir. 

Bir tayyare pilotu bu ha•a 
bisikleti ile J&pbj'ı tecrObede 
birden bir metro ynkselerek 225 
metre meıafeye gldebllmlıtlr. 

Çok pratik Ye ıade olan bu 
alet belki do tayyare gibl tekem· 
mtU ederek yakında yeni bir na• 
kil vafııtaıl daha elde edllmiı 
olacaktır. 

* Şlkasro Ünlverılteal kozmoğ· 
rafya profeıörDae inanmak 

Saatt• bir lAzımgel~r~e dUn· 
il on lcilo- yanın stır at reko-

g runu kıran Alta· 
metre ylr'dlr. Fakat bu 

Altayir ne bir tayyareci, ne de 
bir ıofördtır. Ancak aaatte bir 
milyon kilometre yDrllyen bir yıl· 
daz imlt-

Londra, 8 (A.A.) - Y enl blr ölQm 
ıııtının, mucidi olan lnılllıı: tarafın• 
dan hükumete arudilditi haber H• 

rllmekted'r. Bu haberi nren "P•· 
ople., 1razetul, bu ıon b111uıluı 1rlıll 
ıurette İtalya'da tecrGbe edilen dl
ter bir mucit tarafından tatbik edl· 
len euılar Onrlnde çahımıı olma11 
muhtemel oldutunu 1a:ımaktadır. 

Bu ııık eıı: cOmle, dOıman f6hir· 
lerJ l11tOnde, ahaliyi 3ldlrecelt tekil· 
de han ıutları YUcuda ıetlrmek-
te imi• • -----
Almanya ile Belçika 

Arasında: 

Siyasal Bir Hadise 
Baıgösterdi 

Brlklel, 8 (A.A.) - Bazı gaıttfe• 
ler, Alma• n Belçıka'h cliplomatlk 
mGme11lllerinla atanma11 llglıl lle 
bu iki Olke aruıoda ufak bir anlat• 
maıı:lık çıktıA'ını haber vermektedir. 

Brlkıel hOkOmetl, Renan balre
ıinln lırall aıraaıada Jlkaelt komlHr 
obnuı o!an Fortbom'a mDme11ll 
•öndermlf, fakat Almaoya bunu ka• 
bul etme•lştir. 

Öteki taraftaa, Almanya, Belçl
kanın ltırali ııraaıada ılyaaal blro 
ftfli~' 1apmıı olan B. Laaekenl tek
lif etml4tir, 

Gazeteler, Belçlk' hGkumetlnia, 
Laneken'in ataomaıına karıı aeltee· 
tl•l Hnmaktadırlar. 

KUbada: 
Lehistanda : 

Yine Mi 
Diyet Kurulu 

Varşova, 8 (A,A.) - Diyet kurulu Jsgan ? 
teçimi buglla 1•pılaealdır. 104 daire• Hanna, 8 (A.A.) - !ugtln, il ku· 
de 208 ıaylu Hçilacaktlr. Seıim rulları mOme1111lerinln ıiçlmlnde pat• 
aaat 9 dan 21 e kadar allrHektlr. lamaıı lbtl111all olaa karıqabkların 
Seçim mGudalHl tam bir aClkQn &lae ı•çmik IHre ordu n aapıta 
içinde geçmlttlr. araya girmlya laaaır bulunmaktadır, 
~~==~~~~~~~~~~== 

Ed•bl 
, , \ T•frlka 

)1 No: 83 
~F =-

Ben ona bir ıey haber ve· 

rem edim. 
Neyi haber verebileceğim. 

Arzımev'udun hAhrasmı mı? •• Fa· 
kat bunu na1ıl. •öyleyebillrdim. 

Ben onun telefonda möyledi· 
A"lnl mektubunu beklerken Ali 
Saml Bey '' arkadaıı Paristen 
geldiler. 

O çok neı• eliydi. Galiba iş· 
lerl o'.uyordu. Beni hasta bu'du. 

Ve annem, klmbilir naeıl aa· 
mimi bir fikirle ona •ar.iyotimJ 
anlall\ erdi. 

Bu haberi aldıjı zaman Ali 
Saml Beyin annem kadar sevin
diğini hayretle gördüm. Niıan· 
lııından ilk aevglyi isteyen bir 
Atık gibi alnımdan öptU, ter 
içinde kaldım. Şakaklarım ağrı· 

yor, göı.lerllo karıılaımaktao çe· 
klnerek elimi elnıma koydum. 

O, bu hareketimi s kJldığıma, 
heyeca uma verdi. Saçlarımı ka· 
rııtı dı. 

- Benim eltm başlı Gülıe· 
•enim. Bu uğuriu b!r evlat ola· 
cak. Daha dünyaya gelmeden 
babas na faydası dokundu. 

A l!lau yarabbi.. Daha yllzUnB 

görmediği bir çocuktan blle ka· 
zanç ümit eden, ondan uğur 
bekleyen bu adam ıamiml olmak, 
insan olmak için neleri bekliyor 
acaba? 

Çıldıracağım. 

- B:rkaç gftn istirahat ede
cekiz. Eu fır•ötla bizim nikah 
işini de bltirmiı olur. Hazır Hu· 
IQsi Bey de burada. Bize şa• 
bitlik eder konsül burada yok 
amma ne çıkar .Kançılar iyi bir 
genç. Zaten beı dak!kalık mesele. 

Bunları lıiten annem: 
- Biliyor musun oğlum. Bu 

yaziyetlnlze çok Uzllltıyorum. 
Birkaç kere söylemek istedim. 

Gnl.:ev.n.. V az geçirdin. Biı ahı· 
mamııız. Fakat artık dediğin 

gibi, bu iti hemen yapmalısınıı. 
Yabancı bir yerdeylı. amma yalnız 
etrafı değil. lnıan kendini de 
dCıllnme. 1. Hem dUnyanm b!n 
bin tnrın hali var. 

Ali Sami Beyin zaten karar 
verdikten ıonra kimseyi dinlomi· 
yeceğine şUphe yoktu. Bunu ya• 
pncaktı. Buna yalnız ben manl 
olabllcdim. Bir bahane bulur, 
nihayet bu bayatı twcib ettlj'iml 

Lavreneln Vasiyetnamesi 

lngllterede vasiyetnamesi açı· 
lan me,hur caaua Lavrena 
LoadH, 8 ( A. A.) - 192!6 yılında 

7uılmıt olan meıhur Albay Lbrena'in 
yulyetnamHI ile bırakbtı matların 
bltlntl 7,441 lngHlı liralık bir deter 
.röıtermektedlr. 

Albay Llnenı, para1ını va malla· 
rını Kembrlç Onlveniteal profesörle• 
rinde• kardeıl Arnold VaJter Şav, 
ve arkadaıları avukat Con Şav ve 
Rltard'a bnakmaktadır. 

Amerikada: 

Alman Elçisi Pro
testo Etti 

Vaılnsrtoo, 8 ( ~ A. ) - Bremen 
adındaki Alman npurundald Hitler 
ba7ratı aleyblade söıterl 1apanlar 
hakkıada beraet kararı nren Amerl· 
kalı hAkimln Hitlercllik aleyhindeki 
ılJzlerladen dolayı Alman1a elçlıi, 
A•erlka dıt bakaahtı nudinde pro
tHto etmlıtir. 

ıöyler, kabul etmiyebtllrdlm, 
sultum. 

Hayatımın çizilen yolunu de
fittirmlye ceNret ecremfyorum. 
T .. adOfler o kadar biri birinin 
ak,lne ki aykırı bir hareketle bu 
yolu bO•bDtOn kaybetmt:kten 
korkuyorum. Öyle bir vaziyette 
idim kı Ali Sami Beyi şOpheye 
dlltUrmelde kendimi de kUçlUt· 
mUt olacaktım. Bunu yapamadım. 

Kafamın lçhıden neler ıeç· 
medi. 

O konsoloıbaneye telefon 
etmek için yazı odasına !Derken 
ne buhranlar geçirdim. Ne mUt· 
hlt aıap lçlJdeydim. Gururum 
bir kamçı gibi yUıUmU yakıyor, 
Arzı meYudun hayalini yaıayan 
başım bir volkan gibi uğulduyor. 
Karanlıkta, beyaı bir iskelet el 
kuru, kemik parmağı 1 e beni 
aö•terlyor : 

- işte dOtmOı kadm 1 
Diyor. Meçhul birçok kuru 

kafalar acı acı 5lntarak kartımda 
sıçrıyorlar. Şakaklanmdan terler 
akıyor. 

- Anne! Diye ıes'endlm. 
Serin eli alnımda dolnttı. 
- Ne •ar GUlseven? 
- Yanımdan gltmel 
Onun yanımda oluşu cesaret 

Yeri) or. Kôbustau kurtulmak için 
anneme: 

- Bir ıeyler anlat anne! 
Dedim. 

r 

1 ~ı 

Amerikanın 
Müdafaası! 

Çlnden Amerlkaya Glzll 
Bir Elçl Gelmlf 

Hanna, 8 ( A.A. ) - Baıı ya· 
yıntılara göre, Amerikanın ıUtl 
mlldafaaıını inoelemek tlıert Chang 
J ung adlı bir Çin al9lıi gizli ödn
le, yabnda buraya gelmittlr. 

Jung, Çin Lintberı'i lakablle 
awlan bir uçakçıdır. 

Almanyada: 

Yahudilik 
Bir Yahudi Aleyhtarı için 

Anıt Dikildi 
Berlin, (A.A.) - fı Hrvlal direk• 

UJrlOğO, bir, İl kampında çahımıı 
olanlara alb lyhk bir lalııma teah• 
hUdl kabul etmek m01aadeılnl 
nrmiftlr. 

Zeblendorf mahallHl 11aayooal • 
ıosyalllt makamları, 1abudi dGımanı 
Theodor Friçln namına b1' anıt dik• 
mitlerdir. Bu amıtın açılm• töreal 
bugGo yapılmııtır. -----
Kısa Haberler: 

Riyo dö janeyru, 8 - Gazel HD •at• 
lar okulaaı milzeılnde bulunan Oç de
ferll tablo HrareogJz bir ıuretta sa• 
lınmıtllr. 

§ Londra, 8 - Uçakçı Tomml Roı 
elli mU (lr.erinde 283/81 kilometre 
aıarak • Kral kupuı " ıGrat 1arıftDı 
kazan ınııtır. 

§ Berlln, 8 - killHye lniforma lle 
gelen renç Hitlarcilerl döTmekl4 ıuçlu 
o!an Aberr klliHıl baıpapaıı yaka· 
lanmıttır. 

§ BrlkHI, 8 - Kralın aıbbatl mem· 
11unlyet nricl bir l11Uk raıtermektedir. 

ı 
Ondan •••el Ali Sami Bey 

reldl: 
- Her 1•1 hazar. Y ann gl· 

deceğiz. Ben çıkıyorum. Hulftıl 
Beyi g5recektlm zaten .• Yarın için 
ondan da rica edeyim. 

Ve ıeldl, tekrar alnımdan 
öptll: 

- Bunun ıerefine yarao ak· 
ıam eYde mi ıenlık )'&palım, 
otelde mi? 

Annem itiraz etti: 
- Evde, e\'de... Otele gidip 

ne yapacak•ınıı. 
Artık onlar konuşuyorlar. Ka· 

rar verdil•r. Ali Sami Bey Hu· 
JU.I Beyle beraber Kançılları ve 
jenevdeld Türklerden bir kıllnik· 
te şef .ik yapan eski ahbaplaran• 
dan dokt9r Ahmet Naciyi de 
çağıracağını ıöyledl. 

Annem ne oluraa olaun evde, 
yarı alaturka bir yemek vermek 
için ıimdiden hazırlanmıya baı· 

ladı. 

Nereye atdiyorum? 
içime bir yeis, bir tlmltslılik 

çöktü. Yalancı, erkeğini aldatmıı 
bir kadm olarak yaıamanın bUtUn 
ıstırabı başımda toplanmiıtı. Al· 
datılmıı genç bir kadının ılir· 
çen, sendeleyen, ıın:dtırmeyen 6m· 
rllne katılan on beı gUnUn 
bukadar acı vereceğini ummaz· 
dım. Anlıyorum ki hayatta biri· 
birini kovahyan hAdiseler nrasında 

Borsada 

Hafta içinde 
Neler Duyduk 

Afyon - Serbeıt plyuada Afyon 
ilurlne hemen hemen blç muamele 
olmamaktadır. Gelecek ay batında 
lnhlsarın depoya temlim edilmiı yeni 
711 malları için flat Yererek ıatın 
almak lıteyeceği, Ye o tarihte depo• 
da bu!unmıyan mallana bir 711 ıon· 
rald rekolte ile muamele 1röreeeti 
malam Ye llAn edilmlı bir keyfiyet 
olmH na ratmla 4000 aaadıktan 

ekılk tahmin edUmiyea 193S rekolte
ıladeo tlmdlye kadar inhisar ambarı• 
na ancak 700-800 ıandık mal tulim 
edllmlıtlr. 

Tiftik - Tiftik p!JHUında Al· 
manya için mal alan firmalar yedi 
giln içinde de ahılarrna dcanm et• 
mlılerdir. Hafta içinde ylae 700 balya 
kadar tlftik ldloau 69 • 74 kuruı 
araımda bu imacatçılara aablmııh,. 

Haftanın ıoa .-OnGada SoYJet 
Ruaya ticaret mOmHıilUjl de alıcılar 
araaına karıımıı Ye klloıu 72,20 
kuruıtan mObayaata baılamııtır. 
Piyaaa çok kunetll Ya mallarımı• 
1atlam ellerdedir. 

Yapalı - Yapağı piya1aıında 
hafta içinde kiloıu 4S kuruı etlra· 
fında Anadolu S3 kuruı etrafında da 
Rumell mallarının utııına uhne olmuı
tur. Ancak bu aatıt1ar uf ak partiler 
halinde olup mahalli ihtiyaç karııl tıdar. 
n ihracatı alAkadar etmemakt~dir. 
Haftanın ıonuna dotru tiftik alımı 
ııruında Sovyetler bu plyaaada da 
glSrUhnOıler n ayaı ıartlar dabillade 
3500 llrahk kadar tahmin edll•n bir 
miktar da mal almıılardır. Ahı dnam 
etmektedir. Fakat miktar n flat h .. 
nDz 1ılıı:li tutulmaktadır. 

Buldar - PJya1amııdan munta· 
um un talebi oımaaı bu hafta içinde 
butdayların fiatlarında clnıine a-öre 
10 oob•t para kadar bit yGkaeJma var. 
dır. Bu yQkaeliıte hafta içinde•• mal 
1relmulnln de dl'hll vardar. Ekıtra 
PolatlıJar 1edi kurut etrafında diter 
ekıtralar altı otuıı: paradan muamele 
ıörmGtlerdlr. Plyua 1ağlam kapan· 
mı ıtır. 

Arpa - Arpa pl1aaa1ında dur• 
aunlak nrdır. Aaadoladaa mal gel· 
memıktedir. fyl Marmara upaları çu· 
vatlı olarak lıkele tHllml klloıu 4 
karuıtan Hhlmaktadır. Top Mumara 
llmanlan dökme flab iç buçuk kuruı 
etrafındadır. 

Fındık - Fındık plyaaaaı detl· 
tikılz bir durumdadır. EylGI tuliml 
malların ktloıu 40 Klaunuenele ka· 
dar olan tHlimabn da 38-39 kuruı 
araeında olarak Anupadan 1ıelen ta
leplere batlı bir yazlyette bulun· 
maktadır. + 
ileri Ye geri acı ve tatlı olanlara 
l!ladet diye umduğumus hayal 
alemini 1ikıp yapıyor. 

* Bana lkl ay önce (Sketlng) de 

Ali Sami Beyin Parise gittiğini 
haber veren genç kançılar nlkAh 
meraalmine bqladığı zaman anla· 
yamadığım bir tebessümle yUsUme 
bakıyordu. 

Doktor Naci Bey Ye Hulusi 
Bey ıahitllk eltller. Doktor Naci 
Bey filozof yUılD, ıapkasınan ar· 
kasından aaçları demet demet 

tnımıı. Kalın camh göz.lnğünün 
altından biraz aptahmsı bakan 
iyi bir adam. Çok ıöylU) or. Fa· 
kat tatlı ıöy:Uyor. 

Hulüıl Bey çok para sahibi 
olmanın o tip ve o karakterde 

insanlara verdlii iğreti fakat taı· 
kın gururla bu merasime ıeref 

verdi. 

Çok uzun ılirmeyen bu mua• 
meleden ıonra etrafımdaki diller 

ayni kelimeleri plAk ı: bi tekrar 
ettiler: 

- Saadetler dileriz hanıme

fendi. 
insanların saadeti nerelerde 

eradıklarmı ve nerede bulc'. uk· 
larını ketfedeo yok zannederim. 
Hayatta ç' ı i'mlş, bellenmit kılı· 

ıeler, kalıplar var. 
[Arkası var] 



Habeşistan. 
lhtilafının 
/çyüzü 

Bir Frnn•:ı: ıuetHl, Habet'ıta;ı 
mH ·lesinin bu kadar tiddetll bir 
lhti' Afa yol açmaaının Bebeblnl, 
Hnbetislıınıo uluslar ıoıyetHinde üy• 
bulunmaa ına atfediyor. Kc: ııanline 

göre eğer HaLeı;lshn uluılar ıoaye• 

tesindc üye olmu ydı, İtalya lle 
müııvi h okka malik oldutunu ıöy• 
leyemiyecektl, u'uıl ar ıoıyeteeinden 
ltıılyayıı karıı karar lıteyemiyecektl. 
İogiltere de uluı'ar ıoıyetHinin kara
rını dinlemedlti takdirde ltalyA aley
hinde zecri tedbirler almaktan bab
•edcmiyecektl. 

Eter Franaız gautealnln iddiaaı 
gibi Habe iıtanın uluslar •oıyetHine 

alınmarn bir hata olmuı iH, ıuruını 
hatırlatmak lbımgelir ki, bu hatayi 
birinci derecede F ranaa, ikinci dere• 
cede de ltalya yapmııtsr. Filhakika 
1923 yılında Habeıl•tanın u!uılar 
aoıyeteıine nlınmuını Franaa teklif 
etmitf• Bilyük muhalefetlerle karıı· 
laımııtı. lnglltere, Holanda, Norveç, 
Avu•tury.ı milmHıilleri itiraz ediyor
lıırdı, Habetiıtanda merkui bllkume• 
tin kuvveti yoktur, diyorlardı. Fakat 
ıömürgelerlnde Habeti•tana komıu 

olırn lıalyao milmeu;Hnin kuvvet:i 
bir mOdahalul Franı ız teklifinin ka. 
buHl neticHlni nrdi ve Habe9jıtan da 
•oıyeteye Oye oldu. 

Birkaç ıli• önce bir lnrili.a 
gaı:etul: 

- ltalyanın Habeıiatan aleyhinde 
aayıp d6ktlt0 itlaamlar doğrudur. 

Fakat bu memleket İtalyanın lehinde 
bahHltlti 1923 yılında da bu durum• 
dııyd•, demiıti, hllkkını teallm etme
melc mllmkiln değildir. Franıız gaze
teainin iddiuı hillfma 9uruı muhak
tır ki, Habef ihtillfının bu kadar 
oiddetlenmHİne u!uBlar ıosyetHinde 
olu9u deti', Hindi.tana riden yol 
Uz •rinde lıulunutu ıebiap olmuıtur. 
Ve ihtillf anca le: lngiltercye beyaz .,.. 
kırmızı denizlerdeki egemealiA"lue alt 
tam ve mutlak teminat verilditi 

t r. kdirde halledilebllecektir. Yokaa 
Hal:etlstanın lltikllli nya buk•ku, 
dahn kuvvetlinin menfeatiol ört•• bir 
paranndıın ibarettir. -. «lf-.............................................................. 

Çerez Kablllnden 

Batka Ne Lif Edlllr ? 

GnlRta me•levihanesi şeyhi, bir 
Kudretullah Efendi va\dı. Çok za· 
rlf bir adamdı. Dilinde biraz tu
tukluk his edilirdi. Bunun tekkesi
ne devam edesa ve her defuıoda 
da ziyaretinde bulıınarak, ıaatleroe 
otur o Nuri efendi adında biriıile 
her ne zaman konuıacak olıa; 
- Nu, nu, Nurııoımaniye camii mi 
bü, bO, büyüktUr.. Yo, yo, yok1a, 
La, la, la leli mi 1. diye camilerden 
ıöz ıtı,;arrh. 

Doıtlı rmd&o birisi buna dikkat n 
mn .lt dip, bir gün, herlf ghtikten 
ıonra: 

- "Canım, efendim 1 Bana pek 
merak oldu: Ne uman bu adam 
huzurunuza gel e, mutlaka cami• 
lerden bahıediyorauouıi acaba 11· 

bebi nedır ?" 
Dıye •oruncıı., Kudretullah Efendiı 
-· Bu makule cabıllerle Farabt'nin 
fcJaefe1inden bahıoluomas ya •• l9te 
böyle oaml llfa edilir 1 dedi. 

Tı/lı 

Tur hal Fabrikasın
da Faaliyet 

Turhal, 9 (Özel) - Şeker 
fabrikası ynrm faaliyete geçecek, 
lik hamlede 12 J bin ton şeker 
istihsal edecektir. Pancar Yerimi 
iyidir. 

Ankara-Zonguldak Tele
fonu Bugün Açılıyor 
Anknra • Zonguldak ar&1ında 

telefon muhaberatına bugün baı· 
!anacaktır. 
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TELEFON, TELSİZ HABERLERİ lzmırde Devamlı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' ~erSarsıntısı~ldu 
TELGRAF, 

Habeş Ordusu Hudutta! 

usolin ·, eş er omitesin · n 
ar arı 

(Baıtarafı 1 inci Hyfada) 

sonra ltalyada Inııi :tere, Franaa 
ve ltalya delegelerinin ittirakile 
bir konferans toplanmaaı da kuv• 
vetle muhtemeldir. Fakat bundan 
da barııa varan bir netice çık· 
mayacağı ıimdiden keıtiriliyor. 
Çünkü ltalyanın Habetistanda 
elde etmek iıtediği menfaatlara 
lnglltero biç muvafakat etmeye
cektir. lngfltere hUkfımetl, Habe· 
tistanın mllıtakil kalması, ancak 
bu iıtikltilln ltalyanın kontrolu al· 
hna verilmesi fikrinde olmakla bera• 
ber bu kontrolda kendisinin de de
rin nüfuz ınhibi olmaamı lıtemekte· 
dir. Musollni iıe buna hiç yanaı· 
mıyacakhr. 

ÇnnkU ltalya gazeteleri, böyle 
bir projenin Ha beş • ltalya anlat• 
mazhğmı daha kötü yollara dö· 
keceğinl yazıyorlar. 

ltalyaya Neler Tekllf 
Edilecek? 

Cenevre, 9 ( Özel ) - Beıler 
komltıll.nin bugünkü toplantııanan 
önemli olacağı ıöylenmektedir. 
Italya yapılacak yeni teklif:erin 
Pariıte Üçler konferansında 
ileri eUrUlen tekliflerden çok farklı 
olacağı tahmin edilmektedir. 
Tekt:flerfn ıu noktalar etrafında 
toplanacağı bildirilmektedir. 

1 - Habeıiıtanın fıtikliline 
dokunu!mıyacak. Habet impera• 
toru bugünkü bak Ye 1alAhiyet• 
!erini kullanacak. Habeşiıtan Ulus• 
lar kurumunun ilye&I o!arak ka• 
lacaktır. 

2 - Habeıistanda, ltalyaya 
hava, demiryolları imtiyazilo bazı 
menfaatler gösterilecek, ltalyenın 
Habctlıtanda ıömUrge mUess«ııe· 
lerl kurmasına müaaade edilecek. 
3-Bunlardan haıka Haboıiatanda 

asayişi temini için Uluslar kurumu 
tarafından arsıuluaal bir teıkllat 
Yllcude getirilecek ve bu kuru• 

mun idaresi ltalyaya bırakılacakhr. 
Bura mahafilinde bu çerçeve 

dahilinde bulunacak bir formUIUo 
ltalya ve Habeşiıtan tarafından 
kabul edll~meyecej'İ kuvvetle zan· 
nedilmektedir. 

Habet imparatoru Da 
Kabul Etmiyor 

Londra, 9 (Özel) - Habeıiı
tanın Iraktaki rejime benzer bir 
idare altına girmeyi kabul etme• 
yeceğl anlatılmaktadır. Habeı im· 
paratoru · ıon diyevinde, frakın 
durumunun Habeılilanın duru
muna benzemediiini ıöylıdikten 
ıonra demiştir ki: 

" Irak eaklden lngilb haki· 
miyef nde idi. logiliz ~ hakimiye
tinden tedricen kurtulduktan 
aonra U!uılar Kurumuna girdi. Hal 
bukl Habeşistan hiçbir zaman 
ecnebi bakimiyef ne glrmemfttir. 

Bu itibarla lrakıo il~rlleylıi ma• 
hiyetindo olan durumu kabul et
mek, Habetlstan için geri git
mek olacaktır . ., 

1 Red edece 
Bir ltalya Bakanı Diyor Ki: 

.. __ _.. •• ' ....... . . . 1 .......... . 

'' Biz, Bütün Mevcudiyeti
mizi Ortaya Atıyoruz!,, 
Roma, 8 (A.A) - Doğu Afri

kasında gönllllU hava yüzbaıı11 
olan Italya propaganda bakanı 

Clyano bir ıöylov vererek demiı· 
tir ki: 

«Habeşiıtan bize saldırdı, ıö· 
mUrgelorimlıe tecavüz etti. Afrl· 
ka barıımı bozmak için her şoyl 
yaptı. Çok çetin bir buhran ge• 
çiren dünyada bu hal beıor tHa• 
nüdüne kartı modrn medeniyetin 
tahammül odemlyecoği bir balta· 
lama ıoklidir. ltalya bu toprak· 
)arda nizam ve banıı temin ettiği 
vakıt, aynı zamanda bütlln dün
yanın aermaye vo it Alemine Ha· 

beşiıtanııı hodbin bir ıurette eım 
ııkı kapalı tuttuA"u kıymetli bir 
yeni plyaaa da açmıı olacaktır. 

ltalyanın, bUtUn Habeı lılerinl 
kesin olarak kotarmak kararı ge• 
ri alınmaz bir karardır ve hiç bir 

suretle değlşmlyecektir. BUtUn 
ltalyan ulusu, icap ederse en ağır 

soravlart (meıuliyetlerl)kcmdl Uza· 
rlno almaya hazırdır. ltalyan ulu· 
su. tarihin aoyrlnl Italyanın ı:ara• 

rına olarak durdurmak tecrUbe

ılnde bulunacak olana, en ıon 

haddi de olaa, bUtUn YHaitl ile 
karıı koymuğa hazırdır.» 
- w:zm 

Dün, lta(qadan Afrikaya Binlerce 
Asker Gönderildi 

lngiliz Donanması Da 
Suvegş Civarındadır 
lngilterede: 

Londra, 9 (Özel) - Çok muh· 
temel olan Ha bet· İtalya harbin· 
den doğacak Yahametlerl kartı· 
lamak için lnglllz donanmaımın 
en kunetU harp gomllerl ıu 
dakikada Ak denizdedir. 24 
harp gemisinden mürekkep bUyUk 
bir filo Iıkenderiyede demirle· 

mlştlr. Ayrıca tayyareler do dur· 
madan kontrol vazifesi görllyorlar. 
Diğer taraftan, ltalyanan Habe
ıtstaoı ele geçirmesine tamamen 

muhalif olan lngilterooin, Süveyt 
kanalını kapatamaya da hazırlan• 
dığı ıö,leniyor. Bu şayianın Ital· 

ya4a yeniden can ııkmtııına yol 
açtığı da öğrooiUyor. 

ltalyada : 
Napoli, 8 (A.A.) - BugUn 

önemli kıt'a aevklyatı olmuştur. 

Liıurla vapuru kırk ıubay, 114 
yar ıubay, "21 nisan .. fırkaamdan 
2875 ıiyab gömlekli ile hareket 
etmlıtir. General Apploti ve 
Kurmayı da ııemlde bulunuyor• 
lardı. 

Llgurla aynı ıanıanda Uç yllz 
kırk dört baı bayYan ve gereç 

' 
yüklfi bulunmaktadır. 

Ro~a, 8 (A. A.) - Italyan 
malülleri baıkanı Karlaa, 11 bin 
beı yUzo yakın malfıluo, doiu 
Aferlkaya gidecek olan altıncı 
ılyah gömlekliler fırkasma girmek 
Uzero, ayrl ayrı dileklerde bulun• 
duklarını blldlrmlıtir. 

Roma, 8 (A.A.) - Kral, ya· 
nında yaveri olduğu halde, Dux 
karargahını gezmiıtir. Burada, 
her yıl aiiel antrenmanları taki
botmek üzere ltalya'nın tekmil 
bölıelerlnden gelen 20 bin genç 
Ayanguardiıt Fa9ist toplanmıı 
bulunmaktadır. 

Muıollnl bunlara ulmperatorluk 
yolunda,, teftlı edecektir. 

Tüfek ve mitralyözlerle müeel· 
lah bin yUz ıubay, 6 bin öğret· 
men ıubay, yUz ordu papası, 
ballilaa lejyonundan yUz aUel 
hekim, muıköterler, blslkletli ve 
motoıikletll efrad avanguardiıt'le
rln yanında gidecektir. 

Habeşistan~a: 
Addiaababa. 8 (A.A.) - Se

fuber edilebilecek kıt'aların 
hemen yarısı ıirodiden tayin edl· 
len toplanma yer!erlne ıe!ml•· 

lırdir. 

imparator, bundan sonra, Ha· 
beıistana her halde bir mandater 
IAZJm oluna bunu kendisiuin 
ıeçeceğini ilave etmiıtir. .............................................................. Birçok piyade ve ıUvarl alay· 

ları ıevkUlceYf noktalarını Iıgal 
etmişlerdir. Seferber odUebilecok 
geri kalan k.ıım köylerden ve 
tec;mlerdon müteıekkil olup bun• 
)ar, ailüh altına alınma!arı ihtimali 
olduğuna dair emir almış!ardır. 

Fransız Gazetelerl Çok 
O mitsizdir 

Paris, 9 (Özel) - Butiin gaıe· 
teler, Habeş - Italya işinde uluslar 
kurumunun barışı kurtaramiyacağı 
mutal oo11ını ileri ıürü ıorlar. Gaı .
teler, Hahe~iatanın, mlistak 1 kal
makla beraber ltalya taraf odan 
aıkert bir kontrol altına a '.ınması 
hakkındaki yeni prcjeyi Muso 'ini 
reddedecektir. Bu takdirde Afri· 
kada mUtiıiı bir harp başgös· 
terocektir. 

ltalya, Konsoloslar1nı Geri 
Almamış 

Roma, 8 (AA)- Royter ajan· 
ıının, yetkeli çeveo!erden öğren
di~lne göre, Habeıistandaki ltal· 
yan konsoloslarındanhiç birisi geri 
alıamış değildir. 

Ricket Mıa1rda 

Kahire, 9 (A. A.) - Habetlı· 
tanda petrol imtiyazını almış olan 
Ricket buraya gelmek üzere Ci· 
bu tiden Süvo} şe varmııtır. 

Yet keli makamlar, genel oe
forberliğin, ancak bir tecavüz 
vukuunda yapılacağını tasrih ot· 
mektedirlor. 

Guragen ili ıefi, oregUı'ün 
emerine 25 bin efrat Ye bir 
çok be) gir vermiılerdir. 

lzmlr, 9 ( Özel ) - D ün ıa• 
bah saat dörde on kala tiddetll 
fakat devamıız bir deprenme 
oJmuıtur. Bu depreıımeyi biribirl 
ardı ııra 9 hafıf deprenme daha 
takip etmiıtlr. Hiç hasar olma• 
mıştır. 

Halk epey korku geçirmiş, ev• 
lerden otellerden kaçanlar ol• 
muştur. 

Mardinde 3 Kişi 
Bir. Kadıııı 
Öldürdüler 

Mardin (Özel) - Şehrimizdeki 
umumi kadınlardan Kör Fntma 
evinde bir kaç yerinden yarala• 
narak öldUrülmUş olduğu halde 
bulunmuıtur. Zabıta derhal tah• 
kata goçmiı, cinayetin Tabir, 
Calo oğlu Emin ve Bahri oğlu 
Sa\t admda 3 kişi tarafından lı· 
londiğini tespit etmiştir. Sait ve 
Emin yakalanmıştır. 

Üzüm, incir 
lımlr, 8 (A.A)- Şehrimiz bo,. 

ıasında bir hafta içinde beş ku
ruıtan 18 kuruta kadar 49927 
çuval Uz Um ve 4,5 kuruştan J 8 
kuruşa kadar 20628 çuval incir 
aatılmışhr. 

Sinop Panayırı 
Sinop, 8 (A.A)- Sinop pana• 

ym açılmıştır. Panayır llç gUn ıll• 
recektir. m.rden, ilçelerden pa• 
nayıra yüzlerce tecimenler gel· 
mittir, panayır çok kalabahktır. 

Bulgaristanda 
ihtiyat Zabitleri Bir 
Kongre Yapıyorlar 

Sofya, 18 (Özel) - Eylul 18 de 
Kırcalldc yapılacak ihtiyat zabit• 
lerl kongeresanın birinci teırlft 
nihayetinde Pilevnede yapılma11 

kararlaıtırılmışttr. 

Yağ Güreşleri 
Tekirdağlı Hüseyin Bolud• 
Baı Pehlivanlığı Kazandı 

Bolu, 8 (A.A) - Bolu pana• 
ym dUn açıldı. Bu mOnaaebetle 
bUytık pehlivan glireılerl yapıldı. 
Tekirdağlı HUıeyin pehlivan bar 
lığa kazandı. Panayır iyi geçiyor, 
yarın bitecektir. Ayan onunda Mu• 
durnu, ayın 24 llnde DUıce pana .. 
yırları açılacaktır. Bu panayırlar 
llçer ıtın ınrecoktlr. Bu yıl pana• 
yırlar daha rağbetlidir. 

Slnopta At Koıuları 
Sinop, 8 (AA):- Sonbahar at 

koıuıu yapıldı. Koıuya yeril kan 
ye yarım kan hayvanlar glrmir 
tir. Birinci ve ikincilere ikramiye• 
lor verilmiştir. 

İzmit Kadınları Uçak 
Alıyorlar 

bmit 9 (A.A.) - Kendi ad• 
}arına bir uçak almaya karar ve· 
ren kadmlaramız akıam bava ku· 
rumu menfaatine Şarbay parkın· 
da bir uçak gecesi t•rtlp otmiı• 
lerdir. Eğlence çok kalabalık vo 
gliıel olmuş aabahın ikİiino ka· 
dar devam etmiştir. 

Başbakan Ankar.ııya 
Dönüyor 

Baıbakan ismet lnönünl:D 
Çarıamba gUnU şehrimizden A:ı· 
karaya döneceği bildirilmektıdır. 
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Dün Yapılan Maçtan Sonra 

Türkiye ŞamFenerbahçe 
piyonluğunu Kazandı 

lzmirliler ikinci Devrede 
Daha iyi Oynadı]ar 

Dlln 5 bin seyirci .Sntınde 
Türkiye futbol ıampiyonluğu 
Taksim alanında Fenerbahçe • 
Altmordu ( lımir ) araaında oy• 
nandl. Önden lımlrlller çıkarak 
(varol) sadalarile halkı selamladı· 
lar. Arkadan F ıner takımı tam 
kadroalle aahaya çıktı. Hakem 
Galataaaraydan Sadi Kar1an. 

Fener takımı tU ııkilde tan· 
!im edilmiıtl : 

Hii.am 

ilerlerken favul ile dolduruldu •• 
Yaıar bu Yurufu kaleye yapma• 
yıp bot duran Fikrete 2önderdl. 
Fllcretln çektiil tUttı kaleci gtıç• 
lllkle çeldi, fakat böylelikle ka• 
çan topa Niyazi yetişerek F enerln 
ikinci golUnU kaydetti. Top or• 
taya geldiği zaman oyun müddeti 
bitmlıtl. 

ikinci devre 

f 'adıl Yaşar 
Mehmet Rtıat Esat Onat 

Fikret, N acl, Ali Rıza, Şaban, Niyazi. 
lımlr takımı da şöyle idi ı 

Sabahattin · 

F enerlller gollerin adedini 
fazlalaıbrmak için canla haıla 
oynayorlardı. Soldan yaptıkları 
ilk akında Fikretln çıkmlt oldu· 
ğu favul Şabana gitti. Şaban Ali 
Rızaya ileri pas verdi. Ali Rıza· 

Ustt• ı lzmlrlllerln ilk ve aon golU, aolda ı Şampiyonluk maçından bir enatantane, alttta ı 
DUnkD GUne9 • Arnavutk8yU maçından bir aahne 

Cemil Ziya 
Vedat Adil Osman 

Hamdi, .Muzaffer, 1.'eYfik, Sait, Mustafa. 
Oyun tam aaat 5 te Altınor• 

dunun akını ile başladı. Bu akın 
Y aıarm uzun vuruıl' e uzaklafb. 
Topu gUzel kullanmaya baılayan 

F enırliler, aantrafor Ali Rızanın 
Şabana vermlt olduğu gayet 
derin bir paıla daha 2 inci dakl· 
kada ilk golU kaıanmıt oldular. 
Şaban yerft yatan lzmlr kalıclıl· 
nin ttıerlnden topu kaleye ıoktu. 
ilk dakikada galip vaziyet• ıe
çen Fıoerbahçe, lzmirlllerl ldıta 
bir çımbır içine almııtı. 

Mildafaaya çekilen lzmir oyun• 
cuları Fener forlarına iOI l'HI• 
yeti lhdH etmediklerinden Ce· 
vat ile E1at kaleye ıUt çekmeye 
baıladılar. 12 inci ve 14 llncll 
dakikalarda kaleye iki tUt çekil· 
dl lae de bu ıUtler Sabahattinlo 
ellerinde kaldı. 15 inci dakikada 
Fenerlller beklerinin bataıı yU· 
ıUndın azkal11n bir sıol yiyecek· 
lerdl. 16 ıncı dakikada Mehmet 
Rııadın çektij'l bir flrlkik Niya· 
llye ıeldi; fena bir 'furuıtan 
ıonra avut oldu. 20 inci dakika· 
da Fener forlara ortadan yaptık· 
ları bir akında Ali Rıza, Şabana 
tUıtl bir paa verdi, bu paıı iyi 
kullanan Şaban karıııındald ıol 
beki atlattı, çıktlil gayet rtb:el 
ınt, lzmir kaleci ıhı in 1UHI bir 
tutmaaı sayHiade kurtuldu. 

F ınerliler mDtemadl ıekllde 
ıağdan Te ıoldaa akınlar yapıyor 
ve kaleyi tehdit ediyorlardı. Sol· 
da Fikret haamlnl geçerken favul 
Ilı durduruluyor, çekilen fa'fUl 
avut oluyor. lımlrlllerde yalnız 
bol bol enerji görllyoruı. Topu 
ıade kaleden uzaklattırmakla met• 
ıuller. 

36 ıncı dakikada Niyazi, kar-
1ı&1ndakl hafı ve beki geç• 
tikten ıonra Eaada ,Uzel 
bir paı verdi. E1&dın çektltl 
tut ayaklara çarparak Flkret'e 
feçtl. Flkretln çektiği ıut avutla 
neticelendi. lzmirliler ıoldan yap• 
lnıt olduklara ikinci bir akında 
Fenerliler için tehlikeli denilecek 
bir fllt çektilerae de bu da ayuta 
geçti. 

l:r:mirliler fazla gol Y..ememek 
f~ln geri oyunu takip ediyorlardı. 

24 Uncu dakikada yapalan bir 
•kında lımirli Sait 2 Fener mil· 
dafii arHından ııyrılmak isterken 
3 oyuncu birden yere dUttDler. 

44 Uncu dakikada Şaban topla 

nın ıUtu direği ııyırarak a't'uta 
gitti. 11 nci dakikada Fenerliler 
yUıde yUz bir gol kaçırdılar. 

Naci kalelıye ııla bir ıtıt i 
çekti, Sabahattin bunu 2ayet gll· 
r.el kurtardı. Kaçan topa Naci 
tıkar yetişti. Kaleci yerde oldu· 
fu halde çektiği ıUt kalecinin 
vllcuduna çarptı, kurtuldu, arka· 
dan bir dakika geçmımlıtild Ali 
Rıza Naciye taı çıkardı. Kalenin 
2 metro önllndı yakalamıt oldu• 

tu topu direğin OıtUnden avuta attı. 1 

14 ncU dakikada lzmlr forları 
canlanır 2ibl oldular, fakat bu, 
çok sllrmedl. 15 ncl dakikada 
lımir ıol açıtı y aıarı aeçmık 
Uıere iken dUıllrUldO. Bu çok 
açık bir penaltı idi. hmlrlllor hl• 
kemin vırdiil bu cezayf kabul 
etmediler, itiraz eden Cemil hl· 
kım tarafmdan dııarı çıkarıldı. 

18 ncl dakikada lımirlller 10 
kiti kalmıılardı. 

20 inci dakikada Fikretln or• 
taladığa topu Niyazi dört lımlrll 
oyuncu aruından aıyrılarak topa 
yetlıti. Çaktlği falıolu ıttt a't'utla 
neticelendi. 

10 kiti kalan lzmirliler oyunu 
dOıelterık, gllzel akınlar yaparak 
F ıner kal Hini tazyika baıladı• 

lar. Yaptıkları bir akında lrmlr 
forlarını fa•ullı durduran Fenerlller 
aleyhine bir pen altı. lımlrlller 
bu ıuretle ilk ıollerjnl athlar. 
37 inci dakikada Niyazlnin kor
nerini iyi kullanan Naci F •nerln 
UçüncU golllatı attı. 

Bu Taılyıt denenin ıonuna 
kadar allrdll .,.. Fınerbahçe, (1·3) 
ile Türkiye futbol ıamplyonu ol· 
du. Oyun bittikten ıoora da tam• 
plyonuluk kupala mUtıvaı:I bir 
t6ren Ilı F ınırbahçı takımına 
verlldl. 

Anadoluhisarında 

idman Şenlikleri 
Anadoluhl1arındakl idman yur• 

du ıporcuları tarafından dün için 
zengin idman t•nllklerl tertip 
edilmişti. Şenlik KUçUksu çayırında 
vapıldı ve birçok genç ıporcular 
lıtirak ettiler. Aktama kadar ıU· 
ren bu zengin tenlikte birçok 
mUaabakalar yapıldı vı clSmert 
neticeler elde edildikten baıka 
çok zevkli oldu. 

Ayr1ca bu müsabakalar cı't'ar 
halkın lttlrakl ıuretlle pıkçok 
11ylrcl de kazanmıı oldu. 

DUnkU Fenerbahçe • lzmlr me· 
çnıda "Son Poata,, objektlflle 
tesblt edilen blr~aç enstantane 

Hava Kurumu Maçları 

Güneş Takımı Dün 3 - 1 
Galip Geldi 

Ha'fa kurumu tarafından tırtlp 
ıdilın futbol turnuvaıı maçlarına 
dtln de GUneı talumlle Aroa'fut· 
ldJy takımı arasında de't'am edildi. 

Yine Takaim atadında yapılan 
bu maça Hat 3,15 de baılanddı. 

Oyuna Arnavutköylln hilcu• 
mile baılandı. Topu kapan GD· 
neıliler hemen Arnavutk.Sy kale.: 
alnl aardılar. Solaçığın ıutunu ka· 
leci kornere attı. Arka arkaya 
korner oldu. Gtlnıt latlfadı ede· 
medl. Kendini toplayan Arna· 
vutköy bir iki akın yaptıyaa da 
beklerin uıun •urÜtlle Gnneı mll· 
dafaaaı tehlikeyi atlattı. Arnavut· 
köye korner oldu. Kornerden ıe
lın topu Ra1ih plile bir •uruıla 
GllnUıln ilk golllntl yaptı. 

GDnııln tazyiki deYam ediyor. 
Necdetin bir ıutu kalenin llatün• 
den dıtarıya gitti. Yirmi altı ::cı 
dakikada Ra1ih plAH bir vuruıla 
ikinci ıolll attı. Bundan ıonra 
kendini topluyan Arnavutk&ylUler 
GDneı kalealni aardılar. Arka ar
kaya Oç korner oldu. Tazyikten 
kurtulan ~Unıılller ıllzel akın
larla Arnavutköy kalesin• indiler, 
fakat mubacimlır topu fazla tut• 
tuklarından baıka gol yapamadı· 
lar •• bu mrada ilk de•r• bittf. 

ikinci deneye Glln•t batladı. 
Saidao bir iki akın yaptı. Aroa· 
vutköy çok ıol yememek için 
aeri oyun oynuyordu. CeılAl Seli· 
hattlnı güzel bir paı verdi, oUt 
attı. Kal• direğine çarparak dt· 
ıarı srlltl. Gtıneılller aağdan ıol
dao boyuna ArnavutklSy kalesine 
iniyorlar. F or vetlerinln becerik· 
ıizllğlnden boyuna gol kaçırıyor
lardı. 35 dekikada aağ açıktan 
gllz.el bir p81 alan Raıih GUoe· 
tin UçllocU golünU yaptı. 38 da· 
klkada Arnavutköy sağdan bir 
akm yaptı top ıola ıeçti. Sol iç 
Arne't'utköyUn golUnU attı. Bun· 
dan ıonra oyun GUnefİn haki· 
miyetl altında geçti ve netice 
değltmıden 3 • 1 ıaliblyetilo bitti. 

--..........- --· . . . -........................................ _~ 

Kürek 
Yarışları 

Galatasarag, lstanbul 
Birinciliğini Kazandı 
lıtanbul kürek ıamplyona1ını ı 

yarım kalan Uç çifte ile dörtlUk 
klaıik tekne yarıtları dQn Y ıai· 
kapı 1ahtllerlndo yapıldı. 1935 
lıtanbul kUrek 1amplyon&1ında 
bUyllk rolll olan bu milaa bakalar 
için Y ınlkapıda baıta Galata1&• 
ray, Beykoz, Beylerbeyi, Anadolu, 
Haliçldman lrulllplerl kDrekçllırl 
toplanmıılardı. ilk mllaabaka f ç 
çifteler arasında Japıldı. Bu mtı· 
1abakaya Galatauray, Be1ko··, 
Altınordu, Haliç, Beylırb•yl kuli • 
bil kOrekçilerl dahil oldular. 

lkl bin metroluk me1afeni 11 

ilk hamlealnde · ileri . fırlayan 
Beylerbeyi ldirekçileri baft ı 
kazandıldarı ufak bir farkı ıona 
kadar glStDrmek auretlle birlnclll[!i 
aldılar. Bu mDaabaka da Galat .. 
1&ray ikinci, Haliç UçUncli oldular. 

Türkiye birincilik müsabakaları 
yalnız dörtlllk ldbik teknelerde 
yapılacağı için bu yauıa bliy&k 
bir ehemmiyet 't'eriliyordu. Bu 
mliaabakaya; Galataaaray, Beykoı; 
Anadolu, Altmordu kürekçileri 
lttirak ettiler ve neticede Galata• 
aar&)' birinci oldu. 

lıtanbul kUrek tampiyonaıın
daki umumt tasnife göre Galata· 
saray47 puvanla lstanbul ıampi· 
yonu olmuıtur. Istanbul lklnciliğ i 
29 puvanla Beykozda, liçUncUIUL 
de J6 puvanla Bey!erbeyinde 
kalmıştır. 

DörtlOk klasik tekne yarjıının 
Tllrkiye b·r:ncilik mUa.ı b nkası 22 
eylülde Beşiktaş 1ahlller;nde yn· 
pılacaktır. 

Bu mUıabakalara lstanbul, 
Kocaeli, Bandırma, lzmlr ıampl• 
yonları lttirak edecektir. 



8 Sayfa 

Badıkorde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazanı Hatice Hatip -44- 9 • 9. 935 

Asarıatika Mütehassısı Genç, Diğer Gençlere Kendini 
Takdim Etmiş, Hep Beraber Çaya Oturmuılardı 

ikisi MUhllrdar caddH1ne eap
mıı bulunuyorlardı. Galiba bet 
on adım da atmıılardı bUe bir de 
arkalarından bir Hl lılttiler. 

- Beyefendi.. BeyıfendJ. 
Arkalarına dlSndUler. Yabancı 

arkalarında idi aözJerl HVİnçlt 
parlıyordu. 

- Bulduğumu ıannıdlyorum, 
dedi.. MUbtirdardakl eYln altın
daki bodurumun nı olduğunu 

ketfett;ğf mi zannediyorum. 
Ağır ağır ytırllyorlardı: 
- Bu dört köıe ve duvarlan 

1aliplerl11 ıOılil Sent Ôfemlnln ia
ml yazılı olan ıalon ilk 

hmstıyanlaran alz~I bir toplanb 
mahalll olabilir. MaHimunuıdır ki 
eskiden buralarda balık avlle 
meşgul basit köylOler oturuyor• 
lardı. Belki de zalim Dlocletien 
ıamananda nazarıdikkati celbet• 
mekten korkan KadıköylO ilk 
hlrlıtlynnlar baalt bir balıkçı 
kulUbeafne girerler onun mahze
nine inerler ve gizlice orada 
''°nuşurlardı. Sent Öfemfye gelince 
onun bir hlriıtlyan kahramanı ve 
bir hlristiyanlık kurbanı olduğu 
vt Chalcedoinelı Uk hlrbtlyanlar• 
dan bulunduğu Ye adeta buranın 
azizesi oldutu ma1'lm, o belki bu 
lçtlmaların relseal idi. Belki de 
onun ölOmUnden sonra onun 
taraftarlan b6yle gizlice toplanır• 
lardL Ve ... 

Böyle konuturken llerlımlf ler 
ve sarı kArglr bir evin kapı11 
«iullnde tevakkuf etmlşlerdL 

Kapı açılda. Önde bir genç 
kız görOndO bu ismetti llı:erinde 

. maYl bir yllnllldın bıyaı yakalı 
kocaman iki cepli zarif bir eJblae 
vardı. 

Saçlarını taramıı dudaklarını 
•e gözlerini bayamııtı. Ne kadar 
aUıelleşmlftl: 

- Amna nerede kaldınıı? diye 
onlan azarlıyordu. Açlaktan 6111-
yordum. SJıl bekleml7ecek aı 
kaldı çayımı tek baııma içecek• 
,tim... Olur şey ... 

Birdenbire ıuıtu. Çtınldl yan
larında UçOncll lnaanı glSrm.UtUl .•• 
Fakat bu ıusuı biraz bile ıor
madı sonra ylnt eski lilballlik 
devam etti. 

- Haydi, haydJ giriniz içeriye 
bakayım. Çabuk, çabuk ... 

Genç adam hem onları, hem 
de genç kızı aellmladı. 

- Mnıaadenlzle efendim ... 
Ötekiler gınç adama ıelAm 

vcrl)or:ardı fakat Iımetı 
- Siz nereye beyef endl dedi. 

Siz de buyurunuz, rica ederim •.• 
Bizim Kuzen Bey dalgındır. ılıl 
bana h51A tanıttırmadı.1 

Hepsi blrlblrlerlnlo yOzftno 
baktılar... GOzel yakışıklı vo ıık 
yabancı eğilerek: 

- Bendeniz dedL Aaarıatfka 
mntehassm profesör Avni Ertuğrul 

- GörDştUğQmUze çok mem• 
nuo oldum uıtat ..•. 

Elini ona uzatmııh. 
- Dişçi ismet Baha. 
Dedi... Sonra nazik bir tebea· 

ıUmlo devam etti: 
- N rede çıksa makalenizi 

ve rad) odckl konferanslarınızı 

daima takip ediyorum. Vaktim 
olan t. kr:rJerlnlzl de gelip dinle· 

mııtı. Adeta ıorla içeriye dotru 
çekiyordu. 

- Rahabız etmek lıttmızdim. 
- Ne rahatıı.zlıtı efendim ... 

Rica ederim. Uıtet beni bu ıeYk· 
tın mahrum etmeyiniz. 

Genç kız bUyUk bir ısrarla 
onu tqlığa kadar al•ııtı. Umlı 
" çattık ,, der gibi etrafına ba
bakmıyor fakat ismete bu adamı 
tanımadıklarını ılSyUyemlyordu. 

- Haydi Lami arkadaıına 11rar 
etaene... Hem ıen ne acayip in• 
ıanmıpın b3yle doıtlarm Yardıda 
Dtdea ılmdlyekadar bizi tanıtbr
mıdın. 

- Bb beyefendi ile henn~ te
ı•rrDf edi7oruz. Diye kekeledi. 
Bendeniz LAml... Berlln Tıp fa· 
kDltt1f talebelerinden. •• 

- Mımnua oldum beyim. 
lımet biraz bozulmuıtu. Hay

retle LAmle birde genç Alime 
bakıyordu. 

- Yeni tanıııyonınız 3yleml 
dedJ, mamafih bu bW beraber 
çay içmek zevkından mahrum et· 
mlyecıktir. Ömer Bey rica ederim 
buyurunuz. 

Genç adam .ıdivenlerllı ıap
kasını portmantoya bırakmıştı .•• 

Beraber merdlvtnlerı do§'ru 
yllrlldDlır. 

-13 -
Sabahtan akıama kadar çtı

rtık dit aeyrıtmek hakikaten 1.
mıtln lfUha11nı kapatmamıftı. 

KemalJ Jftiha Jle paıtalan 
yerkın profu6r AYnl Ertugrulun 
a6slırlnl bUyllk bir alAka ile din• 
il yordu. 

Gent lllml11 ılmdl menua 
Hizanı Yt TOrk abldelerialn bQ. 
aUnkU hali idL Hararetli, hara
retli konufuyorda: 

- Bb eakl atlzellilderl arar 
brıp meydana çıkarmayı bir aa 
dllfDomJyoruı... Fakat keıld bu
nunla kalsak iyi •• , Hiç olmazsa 
ortada olaD kayboJmamıı, harap 
olmamıı eaerlerl l~l muhafaza 

edebl!ıek onuda yapamıyoruz. 
lıtanbulun gllzel abldelerj birer 
birer kaybolmakta lstanbu1un ne 
tarafıne iltaentz ya eıld Bizans 
veya TUrk mimar!ıinfn birer fAhı· 
eseri olan o canım camileri ha· 
rabe halinde görUrıunllz ..• 

F ıthiye camii ..• Gidin de F et· 
ldyeyl ıeyredio, ha yıkıldı, ha 
yıkıbyor. ha çökttı, ha ç6kllyor. 
Edlrnekapıdakl Mihrimah camii. •• 
Slnanın, koca Sinanın eseri gidi· 
niz de g5rllo0z, naııl bakıhyor ... 
AYluıu bir mezbele halinde 11kl 
medrese odaları flmdt eararlleş• 
lere mi kahYe olmuı, ne olmuı 
bilemem... Oralara barınan ıefil
ler buraları çoplllie çevlrmlı ... 
Bunlar 6yle eaerler, aan'at Ye 
tarih kıymeti olan 6yle Abldeler
dlr ki onları böyle yıkmak değll, 
aısz bebeği atbl ıaklamak, hır 
mfllet için yalnız kendi mlllıtine 

karıı blltUo dünya medeniyetine 
ve dftnya harsına kartı l>lr mec• 
burlyet, bir vazife, bir borçtur. 

• 
Şnphtslz AYnl Ertuğrul çok 

hoı ve az boı bir çocuk· 
tu. Fakat Iımet Uzerlndekl 
biraz ıftppe cUiıhna ratmen 
Ômerl daha beyenmiıti. Ömer 
de kendi mesJeğinf n nazariye 
kıımında pek te yabana atılır 
bir ı•Y dafildi. Oldukça kuv
vetli olduto mftbaba1edekl nok· 
talnazarlanndan beJJJ f di. 

ismet ona bakıyor ve içindem 
"Ah ıu kadar ıOppe olmasa idi,, 
diye dDıDnllyordu. Halbuki m~ 
l>ahaıe 11nasında yaYaft yavaı 
baklld ve fyl bir Ömer samfmt bJr 
Ômer bu 1arı Donjuan yarı 
Rodolf V aJlntlno deriden aıy
nlmııb. 

(ArkHı •ar) .......... ·-···-·----······----······· .. ·----·· 
Tepebatı BeledlJ• Bahçesinde 

Bu aJC9am 1aat 21 de 
KARAGÖZ 

Her hafta Cum.. Cumarteal, Pazar aqamlan 

Beşiktaş Orman idaresinden : 
MUaadereli emYalden Fındıklıda 141550 kilo meıe odunu ile 175 

demet çalı Ye Kemer Burgazda l 250 kilo Meı• k6mUrll ile 200 kilo 
odun ve iki baltanın artbrma ile ıatıhkbr. lıt~klilerin Betiktaı 
Orman ldareıfne Ye ihale gUnU 24 EyllU 935 aaat 14 de Beyoğlu 
Kaymakamhğıuda müteııkkil arttırma ve Htıf komiıyonuoa 
gelmeleri. "5317,, 

Türkiye Büyük Millet 
idare 

Meclisi 
Heyetinden: 

1 - Elaılltmıyı .konulan lı Buyuk Millet Mecliıl Mnstahdemlnl 
elbise, Palto ve fotinlerl. 

2 - Tahmin bedelJ 3331 Üç bin Üçytıs Otuı bir lira 25 Yirmi 
beı kuruıtur. 

3 - Eksiltme 16/9/935 Pazartesi gllnD BDyllk Mlllet Meclial idare 
Heyetinde aaat 1:1 de yapılacaktır. 

4 - Bu lıe ait ıartnsme Meclis Daire MtıdllrlDilindeD ahnabllir. 
5 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için lıteklilırlo muvakkat teminat tu• 

tarı o'.an 2SO iki yUı elli liralık Banka mektubunu UçilncO mad· 
dede yazılı ıaatten bir saat evvel Meclisi idare Heyetine 1935 se

n11l Ticaret odaıı •eaikaslle birlikte yermelerl lizımdır. "2389,, "5203,, 

~ PANORAMA BAHÇESiNDE ·~ 
9 EylUl Pozarteıl akıamı 

YAVRUNUN GECESi 

eder"m .. Buyurunuz. 

Deniz kızı E F TA L YA 
Kemani SADi ve ARKADAŞLARI mek Is' erdim. Bu) urunuı rica l 

G enç kız onun elini bırakma• -----~ Saat 24 de lıtirak edeceklerdir. 

Eylfıl 9 

R A D y o 
Pazartesi 9 eylUI 

lıtanbul - 18,30 bayanlara 
jimnastik deni, Azade Tarcan , 
18.50 Franıızca der~ 19.10 Bet
hoventn ikinci senfonisi, 19.50 
Rumen halk muılkiıl, Estegaço 
orkeatra11, 20.20 haberler, 20.30 
Bedriye TUzUn, Türkçe ıözlD .. 
.erler, radyo caz ve tango orkes
traları, 21.35 ıon haberler, bor• 
ıalar, 21.50 piyano solo, profesör 
Feı-dl Ştataer, 22.20 muhtelli 
plAklar. 

Viyana - 17.10 konser. 17.55 
konuımalar, 18.25 gramofon, 19, 
05 konuımalar, haberler, hava 
raporu, 20. 15 ulusal yayın, 2 t.05 
Salzbursıdan eğlenceli havalar. 

Berlln - 17.05 piyes, 17.35 
konuıma, 18.0S Ştutgrattan, 19.35 
konuıma, 20.05 Frankforttan. 

Budapeşte - 17.15 gençlerin 
umanı, 18.05 koDforanı, 18.35 
cazbant, 19.25 konferanı, 19.55 
ıan konıerl, 20. 25 konferans, 20. 
55 karıtık program, 21.40 konuı· 
ma, 22.10 konser. 

Varşova - 17.20 mandolin 
konıerl, 18.25 keman ve piyano 
konserJ, 19.05 ıan l&:onserJ, 19.50 
gramofon, 20.05 haberler vo rek· 
IAmlar. 

Sah 10 EylQI 
lstanbul - 19.30 almanca 

ders, l 8.50 orkestra muılk ial, 19 
45 Ege caı, 20.15 konferanı, 20. 
30 ıtüdyo orl<strası, 21 radyo caz 
•• tnngo orkestraları, 21.35 son 
llaberJer, boraalar, 21.50 Şehir 
Tiyatrosu artistlerinden 1. Galip 
Ercan, konuşuyor, 22.05 plik 
neıriyah. 

Viyana - 16. 25 çocuklann 
ıamnnı, 16.45 kadınların zamanı, 
17.05 haberler, 17. 10 gramofon 
18.5 konuımalar, 18.45 vlyoleıı· 
sel konseri. 

Berlin - 17.05 ıarkılar, 17.35 
K6nigsbergden, 19.05 MDnibtın, 
19.50 şarkılar ve piyan<> muıllClıL 

Budapeıtı - t 7.15 kadınlarıa 
zamanı. 18.05 hikayeler, 18.35 
keman konseri, 19.35 konferanso 

TuJuz - 20.05 fUkılar, 20.25 
Viyana orkestrası, 20.35 haberler, 
20.50 filim aıualkisl, 21. 1 O dUet• 
olar, 21.20 ha•aiyen gltarel•r, 
21.35 ıarkılar, 22.05 "Sen ben• 
ıln 1,, operetinden parçalar. 

Çarşamba 11 Eylül 
lstanbul - 18.30 Franıızca 

ders, 18.50 danı musikisi, 19.10 
Moznrtın son Majör yaylı kuYar• 
teti, 19.50 moooloğ, Halldo, 20.10 
konferans, 20.30 radyo caz vew 
tango orkeıtraları, Tllrkçe söz!D 
e1erle Zaza, 21.35 son haberler, 
bonalar, 21.45 Viyana radyosu 
artistlerinden Soprano, Riz%o 
Vlnifret, piyano refakatilı, 22.05 
plik neşriyata. 

Viyana 16.45 gençlerin 
samanı, 17.05 haberler, 17.10 
gramofon, 18.10 konur, 19.05 
konufmalar, haberler, baya ra• 
poru. 

B.rlln - 17.06 plyeı, 1.35 
MUnlhten, 18. 20 F rankfurttzın, 
19.05 muılkl ve ıan, 20.05 asker 
bikAyılerL 

Budapeıte - 17.15 gençlerin 
zamanı. 1&.5 vlyolonael konseri, 
18.40 konferanı, 19.10 ıan kon• 
sert, 19.45 konferans, 20.15 Çin· 
gene orkestrası. 

Vartova - 17.25 ıan konseri, 
18.20 salon orkeatrası, 19.05 
konserr Mozartın eserleri, 19.05 
Soliıtlerin konseri, 20.05 haber• 
lor, rılHAmlar. 

12 EylQI Per,embe 
Istanbul - 18.30 bayanlar 

için jlmnaatlk, Azadı Tarcan, 
18.50 Almanca derı, 19.10 danı 
muılklıl ( plAk ) , 20 konferanı. 

Ordu saylavı So~lm Sırrı Tarcan, 
2.30 ıtlldyo orketrası, 21 radyo 
caz ve tango orkeıtraları, 21. 35 
plAk neşrlyab. 

Viyana - 17. 1 O gramofon, 
18.05 konuşma, 18.30 org konseri, 
19 konuımalar, haberler, hava 
raporu, oluaal yayın, 20 25 bala· 
layka konseri • 

Berlln - l 7.05 konser : Mo· 
nartın eaerlerl, 17.35 kllçUk kon· 
aer, 18.5 Laypzigden, 19.35 spor, 
19.50 edebi yayın, 20.25 kon1er: 
Şumamn eaerlerJ. 

Budapeıt• - 17.15 muaUar, 
18.5 konferana. 18.35 gramofon. 
19.05 piyango, 20. 1 O ıan konseri, 
20.40 konferana, 21.15 opera or· 
kestraaı. 

Cuma 13 erıuı 
lıtanbul - 18.30 danı musl· 

klıl (PlAk), 19. 10 hafif muılkt, 
19.45 Ege caz, 20.15 konferanı, 
20.30 atOdyo orkeatraeı, 2 l rad· 
yo caz ve tango orkeatralan, 
21.35 ıon haberler, borsalar, 21. 
50 Macar halk musikisi, Alık· 
sandr Meyler •e orkutraaı, 22.20 
muhtelif pliklar. 

Viyana - 17.10 gramofon, 
18.05 konuıma, 18.35 ıan ltonsr 
rl, 19.15 apor, 19.45 ionu9malar, 
haberler, haYa raporu, ulusal ya· 
yın, 20.35 atızdan Dileme aletler 
orkestrası • 

Berlln - t 7.05 komik sahne· 
ler Ye ıarkdar, 17.35 kadınlanıa 
ıamanı, 18.05 MOnlbten, 19.35 
kitaplara dair, 20. IO MOnibten. 

Budapeıte - 17.15 gençlerin 
zamanı, 18.05 konferans, 18.35 
çingene musikisi, 19.05 piyango, 
20. 10 koro konseri, 20.55 ıpor, 
21.05 plyea. 

Cumartesi 14 ErlUI 
latanbol - 18.30 Franıazca 

ders, 18.50 daaa moalklal plllk, 
19.30 hafif muıilrl, 20 ıpor ko
nuşmaları, S81d Çelebi, 20.30 
Bedriye TOiia, tDrkçe ıöılO 

e11rleT. radyo caz ve tanıo 
orkestraları, 21.35 ıon haberler, 
boraalar, 21.50 pıof eı6r AH Ser 
aln, keman aolo, 22. 20 plik 
neırlyab • 

Vlyaıaa - 17.25 oilenceH W
kayıler, 17.50 ıramofon, 19.0S 
kooutmalar, 19.40 ulaılar ıoıyr 
lesinin toplantısının nakli. 

Berlin - 19.05 ıpor, 19.20 
konser, 20.05 Ml nihten, 20.35 ' 
Hamburgdan. 

····----· .......... « ••• ,....,, 
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Son Posta 
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Gaıetemlıde çıkarı >'.*" 
ve realml~rtn l>UtUo huı-t 
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ABONE FIATLARI 
e a t 

Sene Ay Ay AY 
Kr. Kr. Kt. "' 

TORKIYE 1400 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 ı 400 800 

Abone bedeli peşi o dit. Ad reı 
deiltllrmels 26 klriıtur. 

Celen euralc geri '"""llmt11e 
Olnlardaft 1noa'ullret ah11,..... 
'Cevap için mektuplara 10 kuı u~luk 

pul i14vesı lıizımdır. 

Posta kutusu ı 741 lawıbul 
Telgraf ıSoopo!ta 
Telefon : 20203 
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9 Eyltal SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖCERKEN 
( Mltarelle devrinin tarlbl) N.0140 

,_.. Her hakin mahfuzdur. ~ Yar.an: Zlg• Şakir 9 /9/35 .,. 

Anadolu Harekitını Duyan Vahdettin 
Mukabil Faaliyete HazırlanıyOrdu 
Mustafa Kemal Pqa, bir gUn 

hu misafirlerinden Rauf •• Refet 
Beylerle haabJhal ederken; - yakın 
bir iatikbalde Tnrk mllletlnln 
hal•a Ye lıtfkllllnl temin edeceğine 
kanaat getirdiği - o dört maddelik 
mDıYeddeyl göatermJı, tarihi bir 
hatıra olarak onlara da imza 
ettirmek lıtemfıtf. Rauf Bey; 
misafir olduğundan, bu mllaTed
deyl imzalamak için kendinde bir 
alaka ve aalAhiyet aörmedl~loi 
nezaketen lf ade etmiıtl. Refet Bey 
iH imza etmemif; ve böyle bir 
kongre aktlndeld makaat Ye 
faydayı anlıyamadıtmı ıöylemlttl. 

Muıtafa Kemal Paıa, diğer 
odada bulunan Fuat Paıayı 
çaptmıı, noktainaı:arını Paıaya 
anlatmıt: Fuat Paıa o anda mUı· 
Yeddeyl lmı:alamııt., Bunun Uze
rlne Refet Bey de, oradaki imza• 
ların altına. kendine mahsuı bir 
lıaret 1apmıştı. 

Muıtafa Kemal Paıa, k&rarını 
•erdikten ve bu kararı da ertesi 
gllnU bUttln vllAyet ve kumandan· 
lara tamim ettikten ıoura, artık 
bu mllnoddenln imza edilip edil· 
memeıl, ehemmiyetle telAkkiye 
ıayan değlldl. Ancak bu hidiae 
vatan ve mlllıtln hallı ve istik· 
1611 için her fedakArlığı göze ala· 
rak ortaya atılanlar ar&1ında. 
ilk fikir lhtllAfını göatermiı; Ye 
bu itibar ile de tarihi bir Yak'a 
ıekllnl iktiaap etmlıtl. 

Muıtafa Kemal Pqa, arbk 
faallyetine kuYvet vermlıtl Bir 
taraftan Amasya'da (Topçu zade 
ŞokrO Bey ) YHalr zeyat tarafıo· 

dan MOdafaal Hukuk teıkllibaa 

•••I altından balkı allAhlandıra• 
rak milli bir kudret 1aratmıya 
~al11ukea, dfjer taraftan da 
nıuhaberata giriımlftL 

Kongreye dantl mutazammın 
olan kararın her tarafa taalm 
edildiği glln, lıtanbulda buluaan 
ntıfuzlu Ye mllneYYer phılyetlere 
de birer mektup göndermit; dle 
tUndUklerlnl ıu ıuretle izah 
etmiıtl: 

1 - Y almz mitingler •• le• 
ıabUrat,, bUyUk aayelerl, biçbil' 
•akit kurtaramaz. 

2 - Bunlar, ancak milletin 
ıineslndan fi'len doğan müıterek 
kudretlere lıünat ederae, rehakAr 
olur. 

3 - Zaten acı olan Taziyeti 
lbllhlik ıekle koyan en mlleulr 
imli, lıtanbuldakl muahalif cere• 
ranlar, •• milli emelleri muzır 
bir ıekilde lnftrada uğratan ıl
~ut ve gayri milli propai(uıda· 
lardır. Bunun mUcaı.atmı, vataoı
lllız aleyhinde, pek mebzul bir 
ıurette g~rmektoyJz. 

4 - Artık lıtanbul Anadolu
ra (bakim) değil; (tAbl) olmak 
lbecburlyetlndedir. 

5 - Siıe teYecclh eden f e
«l.klrlık, pek buyakttlr. 

Muıtafa Kemal Paı•na•, şu 
bıaddelerl hah eden mektupları, 
tynı zamanda: 

[ ..• Vaziyet; bugftn, serf •• 
tı11ıuml bir mUll kongrealn lnlka· 
dını icap ettirmektedir. Bu dant 
h., tarafa tamim ve lf a kılınmıı· 
br. Devletin lnkıaamı menuobahı 
Olduiu bir 11rada, İnaflJ:a propa• 
tandulle bq Yerea Klrdiatu 

lstiklill gibi cereyanlar dahi, 
bllmuhabere taraftarananı celp .•.. 
suretile lehimize döomfiı ve 
• taraftaram - kooireye daYet 
olunmuıtur. ) 

Satarlarını da ihtiva ediyor, 
Yeı 

[Bu gayel aallb Ye milli 
lıtihsal odilinclye kadar, Anado
ludan ve ıinei mllletten ayrıla
mıyacaj'ım. Ve bu noktada niha
yetine kadar, bir ferdi millet 
albi çalııacaiımı, millete karıı 
mukaddesabm namına ı«Sz Yer
dim. Hiçbir kuvvet, bu aiml 
milliye mani olamıyacakbr. Bu 
karanm, umum Anadoluda re'ıl
klrda bulunan mes'ul ve kıymet• 
tar umum arkadaılarımın içtihat 
•• kanaati mUıterekealne istinat 
etmekte olduğunu da Ulve eyle• 
rim .•• ] 

Diyen, tarihi ılSılerle bltame 
eriyordu. 

* Saray, Mustafa Kemal Peıa· 
nm bu mektuplarından haberdar 
olmakta gecikmemişti. Padiıab 
Vahdettin, teliiı içinde idi. Mus
taf a Kemal Paıanın bir an evvel 
lıtanbula celbi için Harbiye Na• 
ıırı Şe•ket Turgut Paıaya mftte
addlt defalar (irade) ettttı halde, 
bu iradelerin hlkmO, 7erlne 
getlrllememl9tl. 
Şevket Turgut Paıa, ac:ziçlndeydf. 

Anadoludakl asker kuvvetlerinin 1 
ruh ve hiılerl, tamamen Muatafa 
Kemal Paıanın mefkuresi etra
fında birleımtıti. Bu itibarla har-

biye nezareti makamı, artık pek 
mahdut bir ıahaya inhisar etmiş
ti. Harbiye nezaretini işgal eden 
bir ı.at için ancak iki ihtimal 
mevcut idi. Ya, Anado~uda hU
kUmf erma olan milli ye vat ant 
mefkureye iştirak etmek; nya· 
but, lıtif a eylemekten ibaretti. 

Şetket Turgut Paıa, bu hiı· 
ler arasında bocalayıp dururkeo ; 
dahiliye nazırı Ali Kemal Bey de 
ainir buhranları geçirmekte idi. 

EYvelA lstanbul ; mlUhiı bir anarıl 
lçindeydJ. HUktlmeti tHlr ve nU
fuıları altına alan ecnebilerle 
Rum ve ErmenUer dahiliye 
nazaretl makamını zelil bir icra 
Yaaıta11 hUkmUne lndlrmiılerdi. 

Hükumetin istinat ettiği fırka· 
nın kodamanları iae, ıimdi açık· 
tan açığa (post ve kemik kaYgası) 
derdine düşmlltlerdi. Aynlzaman· 
da meçhul bir kuvvet, litanbulun 
zAhlrI sUkün Ye aaayiılnl tehdit 
ediyordu. Her gtln curada, burada 
• hatta resmi dairelerlu merdi ven 

ve kapılarında • ldıçUk el bomba· 
ları bulunuyor; bilbaıaa BabıAlinfn 
bir anda berhava edlleceğioe dair 

mektuplar alınıyordu. Her tarafa 
polialerden •• ( Hürriyet • ltHAf 
fırkaıı)nm hafiyelerinden g6:ıcüler 
konmuıtu. Fakat bOtOn bu tara.

aut Ye takiplere rağmen hiç bir 
ıey elde edilemiyordu. Bombalar 
yine o meçhul ellerle kcnuhıyor, 

arada aırada bunların tofUAkından 
yaralanaalar oldutu ifitiliyordu. 

(Arkası nr) 

'ktisat Vekaleti lstanbul Deniz Ticaret MUdUrlUgOnden : 

Denizcilere ilin 
Türk Anonim Elektrik . Şirketinin Rumeliblaar meıarhtı llo 

Kınd.illi burnu araııoda konulmuı olan denizaltı kabloıunun tamir 
edilmek il:ıere kaldırılacatı alAkadarlara bildirilJr. 

10 Eylnlde baılayacak Ye ıs gUn kadar ai.irecek olan tamir 
iti için kullanılacak dubada arsıuluaal mutat İfaretler gece ve &Un• 
dU:ı bulunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakınından 
geçmemeleri denizcilere ilin olunur. 

HAS 
KALMiN 

AlnJ.an dindirir. 
Fakat ne kalbl ne de mideyi yorar. 

Satıe depo11u ı lıtanbul, Atabek Han No. 3~ 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Birinci SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha e•nlkl doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 

tar. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• 

LULE kadar bulundukları yere en yalaa okula, çocuklarıDJ 
kayıt ettirmelerini ••IHerden rica eder. .. 5015,, 

Yalova kaphcaları 
BOyük Oteli Fiatlarında: 

Mühim Tenzilat: 
Pansiyon komple 
Panıiyon komp:e 
Panıil on komple 
Panaiyon komple 
Panıiy.on komple 

. P&nıiyon komple 

Bir kiti için 
Bir kiti için 
Bir kiti için 
iki kJı 1 için 
iki kiti için 
iki kiti için 

400 kurut 
450 kuruı 
550 kurut 
680 kuruı 
775 kuruı 
950 kuruı 

Dr. ETE. v AS SAF haı!:~~rl v:,:~!lllQ 
C.fa •flu Orhan B. aparh-:aanı T•l.220JJ EY. 1Cadık8y Bahariye i leri Misak Tel.t>U7' 

Sümer Bank 
Genel Dir•ktörlüğünden: 

. 
Bu •ene Bankamız nam ve heıabına 

tahıil için ecnebi memleketlere gönderilecek 
talebenin ıeçim imtihanları görülen llıum 

üzerine talik edilmiıtir. 

1 ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Poııta kuh11u 1255 

~·KIRALIK EV~-.. 
Arnavutköyündekl iıkeloye yarım 
daktkalılc meaafede ve tramvay 
durağındaki (87) No.h ev kiralıktır. 
Yanmd&ki ( 3) No.lu ne mtlracaal 

TiCARET MEKTEPLERi ICIN 
Mlderrb K. Kllmllrcl7anıa mUhim 

dera kitapları 

Yeai harflerle:· tenıilll betlell Kr. 
Ameli Ye tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhaaebe uau)Q 122, j 
Tleart malOmat H bankacıhlr 105 
lktıut Umi 87; 
llatiaH muhaHbelerl 17~ 

( Şirket, aanayj, ziraat •e banko) 
Ticari n mali huap 70 
L6iarltma cetvelleri (yeni rak· 
kamlarla) 56 
Baılıca aatıı yeri: ikbal kGtüpha nt ai 

,.. Dr. lbrahim Zati ~•l 
,. Belediye karo ıa:n 1a Pıyerlotl 

cad de1inde No. 21 J 
H•riÜıa öi!•den aoorıa baatalar ı ı 

kabul eder. 



tO Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Türkler Yazan: 

M. Turhan 

1 

Safer Reisin Hulyalarile Açılan Hint 
Seferi, Yine Onun Ölümile Kapanmıştı 

- Ogiln b&ri son karara nr•llm, r-------------
olm z. mı? 

. ftln gidloin e göre dlltOnOrOz. 
Şimdilik ıi :ıo uğu rlar olsun! 

S .fer Rela zahire it ini açamadı 
ııl< ıldı, yahut sultanın b8yle bir dilek
ten bir ıeyler aezinsemesinden UrktO, 
konu,ulan ıeyleri önemli bu'arak ıen 
ıen oradan ayrıldı, Süleyman Paı aya 
vararak duyduklarını an lattı. Hadım 
vezir, Sultan Mahmudun hOr kalmak 
end•şulle Portek izlile re ihanet etmeye 
karar Ytrltlnl gayet tabii buldu, Ja· 
nın da bu ite burun ıokmaıını aykırı 
görmedi, aeıelendl. 

- Safer, dedi, bu sana tut
kun olan avrat dediğini ' yaparsa 
sen de bir Abdurrahman Alp 
olacaksın. 

- O da kim devletli? 
- Hiç duymadın mı be 1 Ay· 

dosu alan 7eğlt. lkiyUz yıllık bir 
kıssa. Ona bir kız gönül •erip 
kale kapıımı açmıfh. Hint denl
ıinde de aym it oluyor. Allah 
ıonunu iyi· eyliye. 

işte oyun böyle baıladıt Sultan 
Mahmudun sinsi bir sıktan ilham 
alan hain zekAsile lılene tılene 
)'ÜrüdU. amiral kandı, Jan inandı, 
Saf er Reis aldandı ve en sonunda 
onun istediği sahne belirdi. Bu 
mehtapsız bir gecede oldu. Jan 
Safer Reisle görilflip buluıacağını 
umarak Sultan Mahmudun 1Bra· 
ymn gelmlıtl. Onun bu gıliılnden 
kocasının haberi yoktu. ÇUnkU 
Amiral, kalenin boğaza dayanan 
cephesinde idi. Pusuda yatıyordu. 
Sultan Mahmut, Safer Reiıle ylb 
T ürkU oradaki bir delikten içeri 
almaya ıöz vermfıti. Saatini Ye 
clakikaımı da kararlaıtırmııh. 

GUcerat ıultanından iti haber 
alan Amiral da oradaydı, deliğin 

ağzında bekliyordu. Sultan Mah• 
mut, Vfı Ruvayı deliğin ağzına 
mıhladıktan ıonra bir bahane 
bulup tarayana dlSnmUıtU. Pek 
yakında oraya gelecek olan Safer 
Reis in kendisi hakkında eyi ılSz· 
ler söylemeal için glizel kadına 

ricalar yapıyordu, bir yandan da 
ona uyuıturucu şerbetler lçirl
yordu. 

Kız heyecan lçlndeydlt yllre• 
tindeki alevleri söndürmek . için 
boyuna ıerbet içiyordu. 

Tefrlkamızın 

ikinci Kımı 

Piri Reis 
TefrJkamızın birinci kıımı 

yarın bitiyor. Ond•n 11onra 
Piri Reisin seferi başlıyor. Piri 
H.eist Türk denizcil~rlnin en iinlil
lerinden ve Akdenizin hellibaslı 
hakimlerinden Kemal Heiein yeğ~
nidir. Bi~d denizine doğru yaptığı 
ıefer, heyecanlı hiidisolerle doludur. 

Te!rikamm başındanberi oku· 
yamıyanlar ikinci kısmı takip ede
bilirler. ÇOnkü bu kısım başlı 
başına bir tarih 1ayfaıı, bir destan 
parça11dır n çok heyecanlıdır. L __________________ __, 

yakılan meşalelerle aydınlatıla 
Rydmlatıla hendege atılan ce1ıetaiz 
baıla, başıız ceset faciayı herke.o 
ve Süleyman Paıaya öğretmiıtl. 

Amiral, atkının düşmanı olan 
Safer reisten kurtulmak neıtesile 
evine döndUğU vakit karısını 

yatakta ve hasta buldu. Kozan• 
dığı çirkin zaferi sakladı ve 
Janın sıhhatlle ilgilendi. Kadın, 
anlaşılmaz birıeyler 1ayıkhyordu, 
ateıler içinde kıvranıyordu. Bu 
sayıklamalar gitgide hezeyan ha· 
llnl aldı, kadın gerçekten çıldırdı, 
1&çını baıını yolarak aof al ara 
atıldı, haykarmıya baıladı: 

- Safer, Saferi Sen beni 
böyle mi bırakacaktın, dUtlimde 
mi benim kocam olacaktın? 

Yine o sr•cenln •rtHl gUn 
SUleyman Paıa, ordusunu gemi· 
Iere çekerek harekete hazırlanı
yordu. ÇUnkU aıker, yiyecek az• 
lığından homurdanmıya baılamıt· 
tı, Safer reisin lSlllmUnden de uğur
suzluk aezlnsiyerek dedikodu yapı· 
yordu. Hadım Vezir de bu hAdi· 
aeden 11on derece müteesalrdl, 
kendi kendine ıöyleniyordu. 

- Onun lScU bir gün olur 
alınır. Lakin lSldüğU yerde du· 
rup ta üzülmek doğru değil (*) 

lıte Hint denizine yapılan 
ilk 11fer b8ylo bitti. Onu açan 
yeya açtıran Safer reiıin hülya• 
ları idi, kapayan da onun olümU 
oldu. ' 

Birinci kısmın sonu 

[*] SUleyman Paianın Diu adaeı
na kadar gidip or.aJ.a yaptığı muhare
beler n dönüıünü icap ettiren ıebebl 
hakkında Hacı kalfanın "Esf"rülbihar ı ,, 
ile Peoevi, ır'erdi, Celnl zade, Solak 
zade ve Lutfi Paıa tarihlerinde, Der
kUlyemanide haylı taf&ildt vardır. 
Bammer, Diu harplerini n Süleyman 
Paıanın dönüşUnU şu •tırlarla hikaye 
eder: "Muhasara yirmi gUn silrdü, 
Portekiz kumandanı Antuvan dö Sil
veyra mnkli ıecaaUe müdafaa etti. 
BüıUn muhafızlar, hattl Portekiz ka
dınları bu şecaate lıtfrak ettiler. Sü
leyman Paıa ordusunda kıtlık çıktı. 
Hükümdar Mahmut, Porteklılerin 
menfaatine hizmetle Oımanlılara yiye
cek tedarikine yanaımadığınrlan asker 
gemilere çekilmeye mecbur oldu. ,. 

M.T.'l'. 

Jan'ın g5z kapaklarına asılan 
ağır bir uykuyu glderemeyerek 
kendinden geçtiği ve Behadlr ıah 
ile kocaaandan esirgeyip de Safer 
Reise sakladığı zevklerin hepıl 
ve hepsi Sultan Mahmudun ku• 
cağında kaldığı bir dakikada aev· 
gilisl de kayıklarla boğazı dolaı· 
mış, kale duvarının dibine yaklaı· 
mış, verilen lıaret üzerine delikten 
süzUlllp içeri girmlıtı. Fakat yltlt 
ada mın bir kadın ve bir hükUm· 
dar ıö:ıllne inanarak, vaktile 
Aydo.ta geçmiı olduğunu öğren• 
diğl bir hAdiseden de ıevko gole• 
rek gösterdiği hu gUven onun 
hayatına mal oldu, çUnkU eğilerek 
girdiği deliğin önünde belini 
doğrultmıya zaman bulmadan r 

TAKVİM b cynuna bir balta indi, batı yu· 
varlandı ve delik hemen tıkandı. 
O un ardından gelenler boı yere 
bekliyorlardı, değerli kılavuzdan 
bir iz arıyorlardı. Bunu bulama• 
dı lar, deliği de zorhyamadıJar, yine 
kayıklara binip döndüler, başla· 
rma geleni Süleyman Paıaya 
a la tmıya koştular. Halbuki haber 
d ıa önceden gelmiıtl, kaleden 
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SON POSTA 

Okuyanlar Ve 
Okumayanlar 
Arasında Bir 
Mukayese! 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
vardır Ye buralardaki kitap me'f• 
cudunun yekunu da 400 bin ka· 
dardır. Bu 102 klitUphaneye ge· 
çen yıl 980 bin kiti devam ede· 
rek muhtelif kitaplar okumuşt.ur. 
Bu miktarın ise ancak 46 bini 
kadındır. Fakat şunu da ıByleye• 
lim ki bu umumi kUtUphanelere 
deYnm edenlerin yarıdan fazlası 

mektep talebesi, dörtte biri de 
mualJlmdfr. Demek ki kUtUpha· 

'- nelere devam edenler, kitap oku· 
mak mecburiyetinde bulunanlar• 
dır. Şu rakamlar bize, 17 milyon 
nüfusa ıahip olan yurdumuzda 
okuma ihtiyacın ı duyanların pek 
az olduğunu, yahut halkm okuma 
ihtiyacını tatmin için vakit bula· 
madığmı gösteriyor. Şu halde bir 
daha sabit olmuştur ki halkta 
okuma ihtiyacim Joğurup tiddet
lendirmek, yahut halka okuma 
kolaylığı vermek için uğraımak 
ve hele devamlı çalışmak lazımdır. 

-Gii~~~i ·1~~i~';~i;-
Bü9ük Bagr,a
mını Kutlulagor 

( Baıtaraf ı 1 iuci yiizde ) 
Bandırma ve Afyondan gelen 
trcmler h:mire on binlerce ıiya· 

retçi getirmiştir. ..Otellerde yer 
yoktur. Şehir baştan bata bar 
raldarla sfüıienmİ§tir. 

Bu 1abah saat 8,30 da Hala· 
pınardaki ıehitllkte, meçhul asker 
abide1f önünde tören yapıJmıı, 
Halkevi adına öğretmen Abdili· 
kadir Karaman bir söylev nrmit 
buna ıehitler anıtı karşısında yer 
alan atlı müfreze komutanı coYap 
vermiıtlr. Bundan sonra atlı mUf· 
reze, komutanın lıaretilo havaya 
atıf yapmıı hr. 

Sonra yiğit erimiz Lfref paıa, 
Tepecik ve Halkapınar semtlerin· 
den tam yürOyftşle ıehre girmiı 
ve bu ıırada hükumet konağına 
atlı müfreze komutanı tarafmdan 
bayragımıı çekilmiştir. Bandonun 
çaldığı 1&ncak marşı arasında 
parti batkanı Yozgat saylavı 

Avni Doğan ateşli bir söylev 
vermiştir. 

Bu gece de fener alayları 
tertip edilecektir. .....................................................•........ 
NASI LAR 

Ayaxın ıza kun dura giymek imki
nını a el bedcrler. YOrUyüıUnüz ılı:e 
azap verir. lıte; nas rforı k6künden 
ıökecek pek kolay ve az masrafla bir 
tedbir: AktnmlE! rı derununa k~fi mik-
tarda RADIO SAL TS i:ave edeceA"i
nlı ıuda ayak banyoıunu yapanız Lir 
kaç gün zarfında bu azap veren na
sırlara kolayca çıkara bileceksiniz. 

Hemen lıu akıam eczanenizden 
bir kutu HAU!O SALTS lateyiniı. 

Her eczanede BRhlır. 
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HıRSIZ KiM? 
Tablo plya1ası durgundu. 

Re1lmlerinJ yaya kaldırımı üze
rinde, dunra dayayıp kliçilk 
minderinin Uzerinde oturan Hen
ıon ıokaktan gelip geçenleri 
seyrediyor, uıun uzun esneyordu • 

Bir nevi dilencilik olan 11eyyar 
resim serglcilfği, çok sıkıcı l:lr 
meslektir. Böyle zamanlarda insan 
arasıra kötebaşındaki meyhaneye 
dalıp birkaç kadeh yuvarlamak 
arzusuna pek te galebe edemez· 
dl. Iıto Hensonda da timdi bu 
dayanılmaz arzu uyanmııtı. Hun· 
dan maada Henson'un, meyhane 
köşesinde, ve bilhassa polislerin 
sezmemesi IAzımgelen mühim bir 
işi de vardı. O, seyyar ıerglcilik 
per~esl oltında bu gibi kAriı it· 
lerl de emniyetle göreblllyordu. 

Gerçi polis, Henson'den 1Up
helenmlyor değildi. Fakat ıimdi
Y• kadar ona bir suç yükleyeme• 
miflerdl. Bu da polisin asabiyetini 
artırıyordu. Ona kUçUcUk bir ıuç 
yUkleyip merkeze kadar götüre'" 
bilseler, yapacaklarını bfliyorlar· 
tardı. Fakat Henson, pollıin tu· 
zaklarına dUşmiyecek kadar kur· 
naıdı. 

Bir defa daha esnedi. Niha· 
yet kasketin içindeki paraları alıp, 
resimlerini orada bırakarak kö· 
şedekl meyhaneye daldı. 

* Para çantalarını erzak sepet· 
)erinde taııyan ve böylece ahı 
veriş eden koca karılar hatlarına 
gelecek belalara razı olmalıdırlar. 
Madam Porton'un pefl ııra ytirll
:yen Dlppy de bu fikirde idi. Ma· 
damın kolunda taşıdığı sepetin ' 
içinde ıiıkin bir para çantası ya
tıyor, Adeta «Beni aıırın,. diyor• 
du, Dippy hiç böyle bir davete 
blgAne kalabilir miydi? G6z ka· 
patıp açıncaya kadar Dlppy çan· 
tayı sepetten kendi cebine aıı,. 
mıı ve geri dönerek yavaı yavaı 
uzaklaımaya başlamıftı. 

Bir dakika sonra batına gele
nin farkına varan madam Porton 
sokak ortasında durarak çığlığı 

bastı: 
- Y etlıln! Poliı! imdat! •.• 

Poliı kelimesi, Dippy'nln hiç 
hot una gitmiyordu. Onun niyeti 
kimsenin naıarıdlkkatlni celbet• 
meden, şüphe uyandırmadan, sal· 
lana srl:a ıa ortadan ııvıfmaktı. 
Fakat po'ia kelimesini ltltir işit· 
mez olduğu yerde bir defa sıç~· 
radı ve adımlarını açmıya baıladı. 
Bunu gören birkaç yolcu ve bak
kal çırağı da hep bir ağızdan: 

- · Nah! Iıte •.. Kaçıyort diye 
avaz avaz bağırmıya başlayınca 
D~py için tabanları kaldırıp kaç
maktan başka çare kalmamııtı. 

Bu 11rada vak'a mahalline ye· 
tiıen ~ 1 numaralı poliı memuru 
bir bakııta meseleyi anladı. Dlppy 
köıeyi dönmek Uzere idi. Oraela· 
kileri isticvap etmlye lüzum gör· 
meden poliı memuru da ko9nnya 
baıladı. Bunu lşlden Dippy köıeyl 
dönlip daha hızlı koımıya koyuldu. 

- Aıağı doğru gitti efendim. 
Polis yine koşm&1ma devam 

ederek uzaklaıtı. Dippy derin bir 
nefeı aldı fak at şüphe uyandır· 
mamak için bir müddet daha 
orada kalmıya karar verdi. 

Biraz sonra 21 numaralı poliı 
memuru eli boı olarak avdet 
etti. Hırsızı yakalayamadığı için 
fena halde hiddetli idi. ilk rast• 
geldiği kimseden acısını çıkar• 

mak iıtiyordu. Dippytnln karşısına 
gelince durdu ve sert bir aesle: 

- Bakaana buraya! Burada 
duramazsın artık. Çek arabanı 
bakalım, dedi. 

Dippy ezildi, bUıUldO: 
- Gidemem efendim... MU· 

ıade ediniz... Yalvanrım ıizel 
na olur?.. Diye mırıldanmıya 

başladı. 
Küçük bir para çantaımı ne 

kadar ıişkin olursa olsun 1akla
mak kabildi, fakat baokaıına alt 
resimleri gUpegUndUz naııl çalıp 

götUrUrdu. Poliı bnıbnton kızdı. 
- Çok IAf istemem. Haydi 

bakalım çek arabanı diyorum 
ıana!.. 

Dlppy hemen oradan ııvıımı
ya kalkıştı. Fakat Pollı memuru 
arkasından bağırdu 

- Resimlerini ne dlyo bıra• 
kıyorsun. Haydi onlan da topla 
götlir.... Dedi. 

Dippy polis memurlle mDna
kaıa etmek lıteyordu. Çar naçar 
reaimleri topladı, koltuğunun altı• 
na sıkıştırdı Ye uzaklaşmıya baı-
ladı. 1 

Bu sırada meyhaneden çıkan 
•• resimlerini baıka birinin to~ 
layıp götUrdllğOoO gtsren Henson 
koıarak Dlppy'yo yetlıtl Ye: 

- Ey arkadaı, benim re1im- .. 
)eri nereye götllrllyoraunuı? Diye 
bağırdı. 

Dippy dJılerint ııkarakr 
- Suı bel Diye mırıldandı. 
Bu ıırada 21 numaralı poliı 

memuruna yaklaıtı ve ellerini 
kalça1ına dayayarakz 

- Yine ne oluyor? Diye ıordu: 
Henıon, baıka ıamanlarda, 

poliılerdent ı•ytandan kaçar gibi 
kaçardı. Fakat bu defa kendisini 
haklı görüyordu. Bu defa tiki· 
yetçl kendisi ldL Onun için tered· 
dUtıUz: 

- Polfs efendi. Bu adamı 
hırsızlıkla ittlham ediyorum. Va• 
zlfenlzi yapınız r. diyo aktönarl 
bir ta vır aldı. 

Dippy itiraz ettL 
( Sonu Yar) ) 

.. • • ' 1 • ••••• ' 1 .... ..... ~--··---- • ı=t-

De n-1 zy ol ları 
iŞLETMESi 

AeHtelerl ı Karak87 K8prGbaş• 

Tel. 42362 • Slrl11el Mabardarsad• 
Ha11 Tel. 22740 

ı•·---· lskenderlye Yolu 
E G E Yapuru 3 Eylül SALI 

günll aaat 11 de lıkenderiyo'ye 
kadar. "5367,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 1 O EyHH 

S A L 1 glinU aaat 20 de Rl· 
zeye kadar. "5368,, 

'9 I 

,_,,.Arsa Fiatına ~ 

Fakat bir mliddet sonra ayağı 
seyyar resim sergiılnlo kenarına 
çarparak yere dli9tü. Duvara da· 
yalı resimleri görüncet derhal 
sahipsiz kalan bu serginin önlina 
çöktü ve kaıketlnl iyice göılerl· Üıklldnr'ın hava ve manzarası en 
nln üzerine indirdi. gDul yeri olan lh1anlye caddHind• 

ırörlln iitU e1kl, içi utlam, yedi oda, 
Pol'ı zaten Dippy'ynln yUzUnU terko•, havagaı:ı olan illi bölOklU 

görmemiıti. Köıeyi dönüpte önU· ve ( 75 ) No. Ju evt beraber ve ayrı 
ne gellnce ıoluk soluğa: ayrı acele aatılıktar. lçlndekllere 

- Nereye kaçtı? diye ıordu: ı~---• mGracaat. ~---... .,. 

• 
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Yıldız Sararına 

._ _ _.Yazanı Z. ş. ~------1> Her hakkı mahfuzdur~· -_.,, 

Vahan1n Üzerinde Bulunan Mektup 
Derhal F eh~m Paşaya Verilmişti •• -·-~·-·-·-- .... _.... ....... ·- ....... '" .. 

Sonra, ıili. çaldı. Kapının önllnde de bulduk. Bu hamal kim, Çar 
bek.eyen memurlardan blrj, fçerf kim? .. Atma ıuau da, doğrusunu 
lirdi. Süreyya, parmağının ucu ıöyle. 
ile Vaham gösterdi: Demittl. Fakat aarhot Mihal; 

- Bu adam, Ruıya ıefare· buna da bUyUk bir ciddiyetle ce· 
tinde hademe olduğunu iddia Yap •ermİf!I: 
ediyor. Hakkmda tahkikat icra - Y alnıı çar değil .. Bu işe, 

•dilecek. Bu tahkikat bitinceye aizin aultan da karıfıyor. 
lcadarda aşağıda bekle: ecek. Te- - Yok be canım?. 
llliı bir yere ko; un. Çay ıımar• - işte.. okuyayım da. dinle. 
laym. Vakıa 5İze karşı bir az M.hal, elimle cümle okuyup 
••rtleımiş amma, ne ise.. Bir tercüme etmiye ba~lamıftı. Sil· ' 
tabiilik etmiş. Kusuruna bakma· reyya, derbaJ eline kalem kağıt 

)in .. Bak, Haçador yahut Vahan almıştı. Bir taraftan Mihalın ter· 
Efendi. GördUnmü, biz ne çelebi cüme ettiği cümleleri yazıyor; 
•dam)arız. Haydi bakayım, tosu· diğer taraftan da sevi.ıcinden şa· 
laum. Sen git. Bir az i&tirahat et. kıt' şakır O) namamak için kendi· 

Vahan, mllstorihtl. Sllreyyamn, nl gUç zaptedfyordu. 
o kağıda ehemmiyet vermiyerek Türkcesi bit haylı kıt olan 
llıasanın Uıerlne atıvermeı:, onun Mihalm tercümesi, epe}'ce mUd· 
kalbinde çok bUyUk b:r ümit ye det devam etmiıti. Bu müddet 
.. vinç huıule getirmiıti. zarfmda da SUrena, artık mem· 

Memurlar Vahanı dışarı çıka· nuniyet;nden çıldıracak bir ha!e 
tırJarken, Süreyya; Keııana odada gelmitti. 
kalmasını iıaret etti. Ve onlar Tercüme biter bitmez, SUrey· 
'1kmca: ya ayağa ka:kmış, önündeki ıile 

- Koı!, Sarhoı Mihali bana basmıt; içeri ilren murnura: 
tağır. - Sarhoı Mibal, ıu andan 

Dedi. itibaren meTkuftur. ihtilattan 
Jf. tamamlle menedilecek. Ben tek· 

Sarhoı Mihal, aılen Po!onyalı rar emir •erinceye kadar, hiç 
bir zabittl. Senelerce e•vel Rusya kimao ile bir tek söz aftyletmiye-
Car a!eyhinde bir ihtiJAl hazırlığına cek. Anlıyor musun. Verilen em· 

lttirak etmlı; fakat tam yakala· re dikkat et. Sonra, ıen de gU· · 
laacaA-ı zaman firar ederek Islan· rllltUye giderıin, haa. 
hula gelmiıti. Bir müddet, yaşa· Deye bağarmııtı. 
llıak için bazı işlere baıvurmuı Zavallı sarhoı Mlhal, ıaşır· 
la. de kendine bir kazanç temin mııtı. Bu mühim mektubu, ıaat-
•dememlıtl. Nihayet bu adam lerce özene bezene uğraııp te"'" 
llıuhitl daha iyi tetkik etmlı; ·o cllme etmesinin mllkifab ba mu 

deYirde hafiyeliğin en karla bir olacaktı? 
it olduğunu anlar anlamaz, bu Emri alan memur, bir tek 
ite girişmiıti. Fakat ıekftaı basit söz söylemesine meydan verme· 
'• içkiye de son derece dlltkün den ıarhoı Mihall kavram11: 
olduğu için bu ince meılekte de - Ulan, ağzını açma. Va!Jahl 
terakki ve tefeyyüz edememişti. boğarım. ~ 
Bıtno gördUğU it; Istanbulda bu· Diye, homurdana homurdana 
hınao •atandaşları a'.eyhinde kU· dı9arı çıkarmııtı. 
~tlk dedikodular icat etmek, bun- Süreyya. hemen mektupla 
lan F ehlm Paıaya ihbar eylemek; tercümesini ceketinin iç cebine 
bu ıuretlo de eline bet on kUJ'Uf atmı9, ıOr'atle kapıdan fırlamıştı. 
teçirmekten ibaretti. Doğruca Tokatlıyana koımuf; 

O zamanlar ( Beyoğlu muta• köıede duran •• gözluini kapı· 
larrıflığı ) denilen o köhne (Gala• dan ayırmayan bir adama yalda· 
taaaray) bln.ııının altındaki Uç ıarak ıormuştuı 
~ayı merkez ittihaz ederek F e- - Paıa burada mı? 
laım Paıa hafiye ıebekuiai bU•Ok O adam derhal ce•ap •ermişti: 

~ - E•et efenctm burada. 
bir maharetle idare eden ( Sürey- Süreyya, sakin görilnmeye 
)a ), Vahanın cebinden o kij-ıdı çalıtarak :içeri pm.İftl Onu 
çıkarırken, bu adamın büyük bir gören ganon!ar birer tarafa 
l.eyecan geçirdiğini derhal hiıHl· çekilerek yol vermitlerdL O za· 
-.a.ti. Onun için buna ehemmiyet man Tokatlıyaıı bu halde dejildl. 
'-mlı; sarhoı Mihal'~n bulduru• Şimdiki caddeye nazır ıaloalarıa 
a..p getirilmesini emretmişti. Uıti:nde de baıka bir ıalon bu· 

Aradan yarım ıaat geçmeden lunuyor; bu salona, bcıaamakları 
larhot M·hal buldurulmuı, geti· yarım ay ıeklinde geııif bir 
tilaıiftl. Süreyya, kapıyı nmaıkı merd:Tenden çıkılıyordu. 
lıapadıktan sonra eline kij'ıdı Süreyya, merdivenin Ust ba· 
•ermlf; tında da bir adama rastaelmlt. 

- Oku bakalım, ıunda neler buna da: 
)azıyor?. 

Demlıti. 
Sarhoı mihal; evveli kAğıda 

Mz gezdirmiı \'e sonra Si:reyya· 
'1a aözlerir in içine bakar.l lu 

- Bu mektup, Çara yau!ıyor. 
Cevabını vermi~ti. 

Çar... Bu bir tek kelime, SU· 
'-yyayı titretmiş. Vahanın göıter

dıği hel ecnna aul şimc!I ehemmiyet 
~trmlşti. Fakat bu kurnaz adam, 
O andaki hisaiy~tını derhal aar
\oı Mihaldan da ketmetmiş; 

- M.ball.. Galiba votkayı 
lı.. fazla yuttun? •. Ulan biz bu 

ida bir .... ı ..... ,... latlİto 

- Paşa, nerede? 
Demitli. 'Kısa ceketinin altın• 

dan iki Karadağ tabancaaınan 
ucu görünen bu aert bakıflı adam 
baıile kcridoru göıtermiı: 

- Orada. 
Demişti. O zaman Süreyya o 

adamın kulağına eğilml,; 

- Git paşaya söyle. Mfthtm 
bir mesele için kendiılni glirece
ğim. Hir iki dakika, fU boı oda· 
lardan birine gelsin. 

Demiıti. Ve sonra ganonlardan 
:birin•, boı bir oda açmaaı için 
emretmiıtL 

c ArU. ... ) 
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50 LiRADAN iTiBAREN 
HER PARA SAHiBi: 

Hükumetin 
1,000,000 

ve 
lira 

dört milli bankanın 
iştir ak ettiği ile sermayesine 

ADAPAZARI 

TÜRK TİCARET ·BANKASI 
• 

Parasını yatırmakta 
ve aydan aya 
faizini almaktadır. 

, 
Faizler 
bangı 

ber ayın birinci gtlnl verilmektedir. AJlll 
gtlnflnde olursa oısaa yatırılan paranın ilk 
lalzl, ertesi ayın birinci gtbatl verilir. 

Muntazam ve sağlam irad 

' na 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Senet Borçlunun adı v6 .anı 
Sayı•ı Cinıl Mu kil Parçaaı Ôlçl M.2 Numara•J 

-
155 Hacı Mahmut otlu Muıtafa Tar.a Bakırköy Safra klSy\laün 6 

muhte'if mevkilerinde 
Topkapı Takkeci cami 1 
ıokak 

36771. 1, 4, 6, 6, iO, 34 

159 Hamdi eıl Fatma Ferdane 

226 Salih kızı Şcr:fe 

235 Gılav otlu Ömer 

238 Seıai oğlu Refik 

240 Ramaıan kıa Bayan Babut 
ve Ramaaao otul arı Seyit 
ve Gaz:i 

24' Ahmet otlu Kamil 
245 Hoca OımaD 

DOkkio ve anayı 

mOıtemıl Boıtao 

T<arJa 

Tarla 

Tatlı ıuyu bav\ ba· 
tın aemia, gllnııa 

•e etcar aıa tamamı 
Tarla 

" 
• 

252 Şükrü ojlu Mehmet Tarla •e zeytinlik. 

2SS Akuraycla Fatma Nacılye Boatao ve içinde 
• J•rım mnura tatlı 
ıu 

~S Şakir kın Şerife Tarla 

258 Halil kıa Zeliha Boıtaa 

265 Talip atlu Bayram •• ef\ Maa bahçe arabalık 

268 

269 

Hilmi eti •• Bekir kııı 
Fatma 

ah r ve oda il• Hmiııl 
Boıtaa 

Tarla 

!72 Nuruz otlu Abdullah ,, 

Yal ovada mabtelif •H· 6 
kilerde 

Ya on Kadı ç1ftlitl Deri 1 
c:varı 

Bnynkdere Haun Ata 1 
Bayırı. 

Y alovaaın Kadı çiftllti 7 
kByünüo mubt•lf mn· 
kllerjnde. 

Ya'ova; Gac1k ı:ayUode 2 
Mdmut Ş.Yket Pqa a 
P. 11 aaandıra 

Ya"ova; Koru ve Baltacı S 
çift:i~inin muhtelif mn• 

kileri oda 
Yenibahçe Defterdar 1 
Ahmet Çelebi Saray 
Boatnnı ıokatında. 

Y .. lova ; GeclkldSyHld 2 
yanında. 

Kartal Batı baynk n 1 
Kö)a!ta. 
Oıkldar Altuni sade 1 
Etem Ata 
Kartal Maltepe BOyUk 2 
Yalı 

Karta) Mal tep• Çavuı 1 
Tarla 

Yalova Kadı Çiftlitinln ' muhtelif mevkileriod:ı. 

8274 5. 

23212 1330, 1380, 232. 
258, 348, 348. 

16547 87 

~5158 2, 3, 19 

60214 129, 1so, 1sı, 
132, 133, 134, 
13S. 

119509 8, 6 
41369 1, 2, 99 

•1369 506/~07, 19/6 
1917, 20S05,25S05 

3834,5 1, 1/4 

30337 39, 40 

4597 1344198 

9193 2. 4 

12677 814144, 815/45 

2758 718112121 

54239 6i, 63, 6 ı, 6~ 

Borç aldık.lan paraları, nde1loio ı•çmHİn• ve yapılan teb'igata ratmen ödemedlklerlnden dolayı yukarıda 
tsimleri yasılı borçluların bankamıza birinci derece ve ıırada ipotekli ve y;ne yukarıda cinı H mn·kllerl ynılı ve 
hudutları tapu ıeaetlerinde kayıtlı ,-ayrl menkulleri 1697 aayılı kanuna tevfikan bir buçuk a~ ~UdJetle a~ı~ ır.tır• 

Çı'karılmıf ye ıartoame 9/8/1935 tarlhtnden ltib&ren bankamız kapısına aıılmııtrr. ihalelerı 2~/9/935 tarıhıne mil• 
maya • 1 k 1 · l · b Hdif çarıamba rDnD saat OQ beıte yapılacaktır. Pey parHI % 7,5 dur. Daha faz.la malumat a ma ıtıyen erın an• 

kamızıa zirai lluuat ıerviıine •Gracaatlar:. 

Son P09ta Ma'baua 
~· ........ T.-...... '-~ ....... .... 



' KIZILAY Qulnio • ıtovarıol 

SATIS DEPOSU DiREKTÖRLUCUNDEN: 
Sıtma ve Firetlgi il&çları monopoluna dahil bir 

kısım il&çların toptan ve oerakende 
fiyatları aşağıda ilin olunur. 

Qulnlne chlorhydrate toz TUrk Kodeksi 1930 
Klloıu 
Kuruş 

2750 Beı kiloluk teneke kutularda Ye 25 kilo ve daha yukarııı için 
2775 Bir ,, ., ,. ., 5 kilo v• daha yukarııı için 
.2825 ,, ,, ., ,, ,. 5 kiloya kadar 
2850 280 gramlık ., ,. ,, S kilo ve daha yukarı11 için 
2900 ,, ,, ,. ,, ,, 5 kiloya kadar 

Quinlne bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 ıramlık teneke kutul•rda iki kilo ve daha yuk~rııı için 
2900 ,. ., ,. ,, iki kiloya kadar 

Quinlne bi ·sulfata toz Fr. ko. 1908 
2300 250 ıramhk teneke kutularda 

Qulnlne bl-chlorhydrate toz PH. Brlt 1932 
3125 250 ırambk teneke kutularda 
3100 500 .. " " . 

Oulnlne valerlanate crist. 
4000 250 ıramhk teneke kutularda 

Qulnlne tannate Türk ko. 1930 
2000 250 grambk teneke kutularda 

Qulnine sulfata Fr. Ko. 1884 
2500 2/5 kiloluk tenıke kutularda 10 kUo vı daha yukarııı için 
2MO ,, ,. ,, .. 10 kiloya kadar 

Qulnlne carbonate ( Aristochlne ) 
7200 100 grambk mukaYYI kutularda (bir kilo ve daha fazlaa lcla 
7350 " 

,, .. " 
(bir kiloya kadar) 

7300 M " " " 
(bir kilo Ye daha fazla11 içla 

7450 " •• .. .. (bir kiloya kadar) 
7400 25 .. .. .. (bir kilo •• daha fadaıı lçla 
7550 .. .. " .. (bir kllo1a kadar) 
7600 ıo 

" .. " (bir kilo •• daha faıl&11 lçla) 
7800 .. " " " (bir kiloya kadar) 

Quinine Ethylcarbonate~Euqulnlne) P.H. Helv.5 
3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
3650 

200 
180 

250 ıramhk mukaYYa kutularda (iki kilo Yt daha y11karııı için) 

" " .. " 
(iki klloya kadar) 

100 .. .. " (iki kilo ve daha 1ukarııı için) 

" " .. .. (iki kiloya kadar) 
so .. .. .. (lld kJlo Ye daha yukanıı lçln) 

" .. " .. (iki kiloya kadar) 
25 " " " (iki kilo ve daha yukar111 için) 

" 
,, 

" " 
(iki kiloya kadar) 

Ecorce de quinqulna 
Sulfate dı qulnine titraae 

,, ,, .. " 
0/03,20 ve alkalolde 0/09,80 

0/02,46 " 0/09, 15 

·I Neosalvarsan • tek kutu amballJ • 
Kilosu • 
Kuruı 
60000 

22 
25 
30 
35 
37.50 
40 

Seri halinde ı 
Neosalvarıan tek kutu perakende 

0115 ilk kutu 
()/3() •• •• 

0145 .. " 
0160 .. ,, 
0175 ,, " 
0/90 " " 

45000 
Neosalvarsan hastane ambaliJı 

Seri halinde ( elll ampulluk kutularda ) 
Neoaalvaraao hastahane ambalijı perakendo 
0/15 ilk ( 50 ampulluk kutu) . 825 

937.50 
1225 
1312.50 
1406,25 
1500 

45000 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28.125 
30 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

0/30 ,, ,, .. ,, 
0145 .. . " " .. 
0160 " " " .. 
0/75 " " " ,, 
0190 " • • ,, " 

Uclarsyl tek kutu ambali] 
Seri halinde 

Uclarayl tek kutu perakende 
0115 ilk kutu 

0/30 " " 
0/45 " " 
()160 .. " 
0175 " " 
0/90 

Uclarsyl hastane ambalajı 
Seri halinde ( 50 ampulluk kutularda ) 

Uclarıyl haıtane amballjı perakende 
Ol J S Hk ( 50 ampulluk kutu ) 
0/30 " .. .. .. 
0/45 .. .. .. ,, 
0/60 ,, .. .. .. 
0115 .. " .. ., 
0190 ,, " " ,, 

35000 
Neosalutan tek ampul amballjı 

Seri ballndel 

13 
14.50 
·17.SO 
20.SO 
22 
23.50 

Neoıalutan tek ampul perakende 
0/15 ilk 
0130 .. 
0/45 " 

• 0/60 " 
0175 " 
0/90 " 

90000 
Neo i. C. i. tek ampul ambalijı 

S.rl halinde 

33 
37.50 
45 
62.50 
56.25 
60 

Neo 1. C. 1. tek ampul perakende 
0/15 lik 
0/30 .. 
0145 .. 
0/60 " 
ons ,, 
0/90 " 

lodure de potasslum Türk Ko. 1930 
440 Bir kiloluk ılıelerde ( 5 kilo •• daha faılaaı için ) 
480 ., ,, " ( 5 kiloya kadar ) 
460 250 gramlaj ,, ( 5 kilo •e daha fazlası için) 
500 ,, ,, ., ( 5 klloya kadar ) 


